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Praefatio ad volumen alterum 

Quod iuvenis temere susceperam senex denique ad finem perduxi. 

Per tres et quadraginta annos Pollux mihi comes erat, non amicus. 
Neque enim ad Onomasticon me ingens illa Atticorum verborum 
copia aut poetarum tot versus immixti aut rerum antiquarum no- 

titia aliunde vix recuperanda allexerant, sed sollicitavit me iuvenilis - 

ille ardor maius aliquid aggrediendi et seientiae inserviendae studium. 
Casus et otium me in [talia versatum ad Pollucem detulit, codices 

elus investigavi examinavi comparavi, nimis denique hisce negotiis 

illigatus paene inscius ad hoe opus suseipiendum a fato ut ita dicam 
deductus sum diffieultatum tantaeque molis prorsus ignarus. Quot dies 

menses annos fecundos consumpsi ad id praeparandum elaborandum 

perfieiendum. Null alii auctori tautam vitae meae partem reddidi. 

Taedio coepti saepe obrutus ut promisso starem vix ab animo meo 

impetrare potui. Iterum iterumque igitur ad hune illum laborem me- 
lius mihi aecomodatum me contuli et tarde ad Pollucem reversus per 

totam fera vitam hoe opus tristis mecum traxi. Át philologus fortasse 
utilius nihil fastidiosa hae editione prompsi. Polluci igitur debebo 

si quae nominis mei memoria ad posteros quosdam perveniat. Sed 

risum non teneo animo concipiens me cum Polluce "in aeternum" 

eoniunetum Quem honorem neque quaesivi neque mererem si non 

in perficiendo officio semel suscepto laudis aliquid inesset. 

Mult qui prius volumen consilio et auxilio provexerant, abie- 

runt interim unde negant redire quemquam. Imprimis Georgium 
Wentzel in grammaticorum Graecorum reliquiis praeter ceteros 
versatum, administrum sociumque in testimoniis colligendis riteque 
adornandis valde desideravi praesertim in libro octavo quem solus 
parallelis instruere sibi proposuerat. Unus et Polluci et mihi fidelissi- 
mus manebat Iacobus Wackernagel qui numquam defessus om- 

nium librorum plagulas omnes diligentissime perlegit correxit ad- 
notavit. Suum nomen igitnr huie volumini praescriptum grati mei 

animi et amicitiae symbolum accipiat. 

Non pauca corrigenda sunt et addenda plura certe quam p.256sqq 

adnotavi. Accentuum potissimum regulas me non satis observasse 
suo iure monuerunt Arturus Ludwich et Charitonides. 



VI Praefatio 

Conspectum rerum huie volumini addidi, auctorum indicem 
a Rudolfo Becker philologiae studioso accurate confectum una eum 
verborum indice locupletissimo, quem Gunnarus ÀÁndersen 
Danus qua par est diligentia de integro componendum aggressus 
est, volumini tertio reservare lexieographorum Graecorum curatores 
et editor censuerunt. 

Restat ut gratias agamus A BDrachmann collegae Dano summe 
venerando, qui ceteroqui de lexicographis Graecis optime meritus e 
legato Rask- Oerstediano subsidia et ad hoe volumen imprimen- 
dum et ad verborum indicem comparandum subministravit, et Α]- 
fredo Giesecke Teubnerianae aedis rectori, qui scientiae prudens 

administer ipse philologus inter tot alia etiam hoc opus immemor 
molestiarum difficultatumque indefessa patientia curavit. 

c, oA Tam ΨΗΝ tie 
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Κομμόδῳ Kaícopi κα Ἰούλιος) TloeAubeUknc χαίρειν. τὰ μέν τινα τῶν 

ὀνομάτων ὡς κρίνων ἔγραψα, τὰ δ᾽ ὡς μὴ παριεὶς ἐμήνυςα. ἐνίοις δὲ 

τῶν ἀμφιβόλων προςέθηκα τοὺς μάρτυρας, ἵνα τοὺς εἰπόντας εἰδῆς, 

écri δ᾽ ὅπου καὶ τὸ χωρίον ἐν ᾧ τοὔνομα, ἐπὶ δέ τινων καὶ τὴν λέξιν 

αὐτήν. οὐ μὴν ἐπὶ πάντων ταὐτὸν τοῦτ᾽ ἐπενόηςα, ὅπου μὴ κατήπειγεν, 

ἵνα μὴ τοῖς βιβλίοις ἐπεριττὸςἼ ὄγκος προςῇ. ἔβἔρρωςο κύριε.ἢ ἢ 

[Ἐπεὶ δ᾽ οὐδὲ τῶν ευμποτικῶν ὀνομάτων ἀμελητέον,"᾽ὶ χρὴ λέγειν 

τὸ μὲν χωρίον cuumóciov, ἀνδρῶνα, ευςείτιον, τρίκλινον οἶκον ἢ πεν- 

τάκλινον ἢ δεκάκλινον, καὶ παςτάδα δ᾽ ἀπὸ τοῦ πάςαεθαι, καὶ cuva- 

γτώγιον᾽ τὸ δὲ πρᾶγμα πότον ἢ ευςειτίαν ἢ ευμποείαν ἢ cóvobov τὴν 

ἐν οἴνῳ ἢ θίαςον ἢ εἰλαπίνην ἢ ἔρανον ἢ ἑετίαειν ἢ ἄριετον ἢ δεῖ- 

πνον Pj εὐνδειπνον) ἢ θοίνην ἢ ξενιςμόν --- ἣ γὰρ Θουκυδίδου 

(VI 46.3) ξένιεις ἐτραχύ᾽ --- τοὺς δὲ cuvióvrac cuumórac, ὁμοείτους 

cuccírouc, cuvouciacróc, θιαεώτας [n [θιαείτας, εἰλαπιναετάς, 

ἐρανιςτάς. {ἰδίως δὲ τοὺς τῶν θιαεωτῶν οἴκους φωλητήρια ὠνό-Ἶ 

ἔμαζον.Ἶ τὸ δ᾽ ἔργον ευναγαγεῖν cuumóciov, ευςτῆςαι, πληρῶςαι, f cvy-1 

ὑἱκροτῆςαι, ευναθροῖςαι, ξἐευγκαλέςαι. καὶ κληθῆναι δ᾽ ἐπὶ δεῖπνον᾽ 

Fre παροιμία λέγει καὶ Μένανδρος (fg 364. 2), καὶ Δημοεθένησϊ 

P(XIX. 196) ἱκληθέντες γὰρ οὗτοι πρὸς Ξενόφρονα τὸν υἱὸν τοῦ Φαι-" 

βδίμου, Pxoi (fg 31 Tur) τοῖς ευναντῶςειν ἐρωτώμενοι ἐπὶ δεῖπνον" 

In A hie liber septimi locum et numerum tenet. Ἰουλίου TToAubeókouc 

ὀνομαςτικῶν βιβλίων ζ΄ post epistulam κεφάλαια τοῦ ἑβδόμου βιβλίου A --- TToAv- 

δεύκους ὀνομαςτικός (F -τικὸν βιβλίον S) s' index epistula II — ΤἸΤολυδεύκους 

óvouactiküv g index epistula O — «à κεφάλαια τοῦ ἕκτου βιβλίου ἸΤολυδεύκους 
epistula B | 2 μὴ ὡς € || 4 δ᾽ ὅτε BC | τινων] χωρίων A II | 5 ταὐτὸ II B | 

ἐποίηςα II BC ||8 τὸ ευμποτικὸν χωρίον BC | cócmov A II || 10 cuumóctov II || 13 τρα- 
χεῖα IL | 15 φιλοιτήρια II φιλοτήρια C || 16 ἀναγαγεῖν A | 17 δεῖπνον ἐρεῖς BC | 

19 Zevógpovoc υἱοῦ τοῦ 4. A | Zevógopva II 

9 cf I9 | 11 θίαςος, εἰλαπίνη, épavoc* 14 θιαειῶται, εἰλαπιναςταί, 14—15 

épavicrat — Athen VIII 362 E cf Miller Mél p 432. 16 E: Aristophan Byz m. cvY- 

γεν. ὄνομ. cf Poll III 44) Fresenius de λέξεων Arist p 68 et 125.41 | 12 cuv- 

δεῖπνον] Athen 365 B Phot: Aucíac καὶ ἕτεροι | 18 £évicic] Phot | 16 φωλητήρια 

καὶ φωλεαὶ τῶν θιαεωτῶν καὶ cuvóbuv οἶκοι Hes 

Lexicogr. Graeci IX: Pollux ed. Bethe II 1 
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2 Βιβλίου ς΄ 9—11 

Légpackov κληθῆναι 5 αἱ δὲ δημόειαι ἑςτιάςεις εὐωχίαι, θάλειαι, παν- 

δαιςίαι, δημοθοινίαι, τάχα δὲ καὶ εἰτήςεις. 

ἐφ᾽ ὧν δ᾽ ἐἔετι κατακεῖςθαι, κλῖναι κλινίδες κλινίδια, ςκίμποδες, 

ἀςκάνται, ςτιβάδες, ἡμικύκλια, κλιντήρια, χαμεύνια, ἐχαμεύνη., τὸ δὲ 

καλούμενον ἀνάκλιντρον ἐπίκλιντρον ᾿Αριετοφάνης (Ecel 907 et fg 44. 2) 

ἔφη, τὸ δ᾽ ἐνήλατον κλιντήριον. ἐεἶτα) φυλλάδες, πτερίδες, πόαι, τυλεῖα, 

κνέφαλα, προςκεφάλαια dic Δημοεθένης() (xoi πολλοί. xoi ποτί- 

κρανον δ᾽ οἱ κωμικοὶ (CGF I p 156. 10 Kaib) τὸ προςκεφάλαιον ἢ τὸ 

ὑπηρέειον. ὑπαυχένιον. ἀμφίταποι᾽ ['eici δ᾽ αὶ οἱ ἐξ ἐκατέρου δαεεῖς, 

lí ἡ τάπητες [οἱ ἐκ θατέρου. ὑπαγκώνια ετρώματα, ἱπεριετρώματαϊ 

ὑβύποετρώματα"!ῥ ἐπιβλήματα, ἐφεετρίδες ὑ ἀμφιεςετρίδες! χλαῖναι, ἐπιβό- 

λαια ξ[δάπιδες ᾿ὲ τάπιδες ἢ [αιψιλοδάπιδεςἉ, ξυςτίδες χρυςόπαςτοι, [uc] 

ΓΕὔβουλοςἢ (II p 211. 184 Ko) 

ταῖς ξυςτίειν ταῖς χρυςοπάςτοις ςετόρνυται.Ἶ 

τὸ δ᾽ ἀγγεῖον ἐν ὦ τὰ «τρώματα ἐνῆν κοίτην ὠνόμαζον: τὰ δ᾽ eic 

κοίτην «τρώματα ἐνεύναια Aé[ouciv. ὅτι δὲ καὶ πτίλοις τὰ κνέφαλα 

ἀνεπλήρουν, Εὔβουλος ἐν ᾿Αγχίεῃ (II p 165. 5 Ko) διδάεκει“ καὶ 

πτερωτὰ καὶ πτιλωτὰ προςκεφάλαια ὀνομάζουειν. ἐκαυνάκας δέ τινας 

πορφυροῦς ἐπὶ «τρωμάτων Μένανδρος (fg 912) ὠνόμαςεν. τὰς δ᾽ 
ἐγκοιμητηρίας ψιάθους χαμευνίας ὠνόμαζον. 

1 θαλλίαι Α || 6 πόαι, τυλῖα BC | πολιτύλια II. πόλτυνα A || 7 πολλοί] λοιποί B | 
9 ómepécov Α | ἀμφιτάπητες B | 11—12 ἐπιβόλαια] περιβόλαια X 42 | 12 λά- 

mibec II. | φιλολάπιδες II || 16 koivóv C | crp. καὶ εὔμαια Α | 17 ἀνεπλήρουν] ἐφή.- 
mÀouv AB || 18 πιλωτὰ AB | 20 ἐγκοιμητηρίους A 

1 θάλεια] Didym. m. τ. ἀπορ. m. Πλάτωνι Aé£.. Miller Mél. 401 θαλίαι" εὐω- 

χίαι, dc παρ᾽ Ὁμήρῳ I 142.. καὶ TIA&ruv ἐν ἸΤολιτείᾳ IX 573 D || 8 cktumobec] 

Aristoph Nub 709 Hes εςκιμπόδιον εὐτελὲς κλινίδιον uovókowrov et ckiumouc 

Phot Phrynich Ecl p 20 Lob Moer Thom p 799 | 4 χαμεύνια] Plat Conviv 220 D | 

xoueóvn] Aesch Ag 1521 (Eur) Rhes 9 Aristoph Av 820 | 5 — X 84 Phrynich 
Ecl p 130 Lob ἐπίκλιντρον ῥητέον, οὐκ ἀνάκλιντρον | 6 ἐνήλατον] X 34: Cogo- 

XMjc δ᾽ ἔφη ἐνήλατα ξύλα (fg 239) Phrynich Ecl p 178 ἐνήλατα κλίνης ἢ ckiu- 

ποδος oU χρὴ λέγειν τὸν ᾿Αττικίζοντα, ἀλλὰ κραςτήρια ef Lobeck ad p178 ei 

132 | πόαι Plat Phaedr 230 C | τυλεῖα cf X 39 || 7—8 ποτίκρανον] οὗ II 42 So- 
phron fg 10 Kaibel Hes Phot ποτίκρανον et προςκεφάλαιον | 10 τάπητες] cf X 38 

Ael Dion p 140.10 et 209.1 Schw Phot (Aristoph Plut 527. 542) || 10—12 cf 

X 42 et 123 | 12 bámibec] Ael Dionys L Att p 140.7 Schw (Eustath 1369.42): 

Φερεκράτης (fg 185 Ko) . . Aéfova δέ qnc xai ἐν τῷ ταῦ τάπιδας Hes Suid Schol 

Arist Vesp 676 Et M 248. 18 | ξυςτίδες] Suid | 15 κοίτη] IG I Suppl p 178. 

11 ἃ 16: δημιόπρατα vd ad X 23 | 16 ἐνεύναια] Hes cf VII 46 X 52,123 | 
17sqq cf X 39, 47 | 18 καυνάκας] VII 59 X 123: Μένανδρος, Aristoph Vesp 
1122 c schol Hes | 13—14 — X 123, VII 59 sq Vm 

μι 0 
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Libri VI 11—15 3 

ὁ μὲν οὖν cuvicrüc τὸ cuumóciov ἑςετιάτωρ, ἑετιῶν, EeviZuv, 

cuumocíapxoc, ευμποείου ἄρχων, ὃ τῆς cuvouciac ἡγεμών" ὃ γὰρ οἰκο- 

δέγμων τραγικόν (T G F adesp 594). καὶ ἄλλως δὲ καλεῖται ευμποείαρ- 
xoc ó ἐν icoreAet τινὶ κοινωνίᾳ κατὰ κλῆρον ἢ κατὰ δόγμα προαιρεθεὶς 

τοῦ εὐμποείου ἐπιμελητής. εἴποις δ᾽ ἂν τὸν ἑςτιάτορα καὶ ἑςτιοῦχον 

κατ᾽ ᾿Αριετοφάνην (fg 110). oi δὲ ευγκληθέντες δαιτυμόνες δαιταλεῖς, 

ἐπίκλητοι ᾿εύγκλητοιἶ κλητοί, ευμπόται, εύὐνδειπνοι. ἄκλητοι, οὗς ἀνε- 

παγγέλτους Κρατῖνος (fg 44) καλεῖ. ἀεύμβολοι, ᾿ ἀπὸ ευμβολῶν, ἀφ᾽ ἢ 

[Uv οἱ ᾿Αττικοὶ μακρὰς διδόναι ευμβολὰς ἔλεγον [àvri τοῦ μεγάλας." 

καὶ προκλίτης μὲν ὁ τῆς ἑςτιάςεως πρωτοςτάτης, ὃ δὲ παρακατακεί- 

uevóc τινι cuumóTQc ευγκλίτης παρακλίτης᾽ εὐγκλινον δὲ Μένανδρος 

(fg 1010) λέγει. ὁμοτράπεζος ευντράπεζος, ὁμόειτος ['cócevroc 4 ὁμό- 

oet Voc. 

ὁ δὲ φροντίζων τῆς ὑπηρεςείας ἁπάςης τραπεζοποιός. ἣ δ᾽ ὑπη- 

ρεεία παῖδες, οἰνοχόοι, τραπεζοκόμοι, τομεῖς, μάγειροι, ὀψοποιοί, ὀψαρ- 

τυταί. καὶ τὸ μὲν μαγειρεῖον ὀπτανεῖον, τὰ δ᾽ ἀρτύματα ἡδύεματα. 

ἵνα δ᾽ ἔγκειται τὰ τῶν fjbucuáruv ἀγγεῖα, κυψέλη ἵνα δὲ τὰ ὄψα, 

κίετη ὀψοφόρος ἢ κίετη δειπνοφόρος. 

ἵνα δ᾽ ὁ οἶνος, λάγυνος, πυτίνη, ἀςκός, κρατήρ, προχοίδιον, κάδος 

καδίεκος δἰ κρωςςόςῇ βῖκος, uc Ξενοφῶν (An I 9. 25), κεράμιον, ἀμ- 

φορεύς ἀμφορίεκος, εταμνίον, ἀγγεῖον οἰνοφόρον ὕὑάλου ἢ κεράμου 

πεποιημένον, πίθος ἢ πιθάκνη᾽ ἔ Ὑπερείδης (fg 265 Bl?) δὲ ῥκαὶδ πι- 
ῥθάκνιον εἴρηκεν. (ei δὲ καὶ! ᾿Αριετοφάνης (fg 423) [ῇἡὠνόμαςεν"ἢ ὕρχας 

οἴνου, δηλοῖ μὲν fj λέξις ἢ τῷ βίκῳ προςεοικὸς κεράμιον, ['écri δ᾿ ἢὶ 

Αἰολικὸν τοὔνομα. τὰς δ᾽ ἀποθήκας τοῦ οἴνου Ξενοφῶν (Hellen VI. 2. 6) 

μὲν οἰνῶνας εἴρηκεν, Εὔπολις (491) δὲ πιθῶνας. κρατῆρες δ᾽ ὁ μὲν 

11 ευγκλίτης] καὶ κλίτης IE || 19 λάννος II | προχύδιον A || 20 post βῖκος 

AB add xpabic(c)óc | 21 ὑαλοῦν κερ. II || 22/3 πιθακνήδιον II || 26 πιθῶνα IL C 

1 ἑςτιάτωρ] Plat Rp IV 421 B saep, cf ΠῚ 67 || 2 ευμποείαρχος] Xenoph 
An V 9.30 | 6 δαιτύμονες, δαιταλεῖς Aristoph Byz m. cuyT. ὄνομ. Miller Mél 

432. 17 cf Fresenius de Aé£. Aristoph p 125.42 | 7—8 ἀνεπαγγέλτους Suid: 

Κρατῖνος Διονυςαλεξάνδρῳ cum versu, Hes | 8 Athen VI 270 A : (Menandr fg 755) 
ef XIII 880 D | 11 παρακλίτης] Xenoph Cyrop II 2.28 | 12 ὁμόειτος] Herod 

VII 119, Hes | 14 τραπεζοποιός] cf III 41 || 18 . ὀψοποιοί, ὀψαρτυταί] Vl 37: 

Ὑπερείδης ἢ 16 ἀρτύματα] Phot (Hes) s ἡδύεματα Schol Aristoph Eq 678 || 19 Aó- 

Yuvoc, πυτίνη] VII 75. X 72, Hes πυτίνη | προχοίδιον] VI 92. X 67 || 20 kpuc- 

cóc] VI 23: Αἰεχύλος (fg 96), Hes || Bixoc] Archestratus fg 38. 2 Br cum iota longa 

cf VII 162, Hes | Κνίδια κεράμια Eubulus (IL fg 182 Ko) | 22—23 Μεγαρικὰ 

πιθάκνια Eubulus (Il fg 132 Ko) | 23 ὕρχας — X 73/4: 'A. ἐν Ὁλκάειν, Phot 
Hes | 25 Ξενοφ. — 26 €ür. πιθῶνας — IX 49 inter πόλεως μέρη || 26 xparfjpec — 

p412 τελείου — Schol Platon Phileb 66 D quod addit ἔλεγον δ᾽ αὐτὸν (curfjpa) 
1* 

12 

13 
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4 Βιβλίου ς΄ 15—17 

πρῶτος Διὸς Ὀλυμπίου καὶ ᾿Ολυμπίων θεῶν, ó δὲ δεύτερος [ἡρώων, 

fó δὲ τρίτος Διὸς εωτῆρος τελείου, ὅτι καὶ τὰ τρία πρῶτος ὑτέλειος 

ἀριθμός. καὶ ὃ μὲν οἶνος πόμα [xoi mua! καὶ ποτόν, ἡδύς, ἐπαγω- 

γός, γλυκύς, αὐετηρός, ὑμελιηδής, ἀνθοςμίας, Θάειος, Χῖος καὶ (Ó τού-} 

ἐτου ἄριετος ᾿Αριούειος, Μενδαῖος, ᾿Μενδήειος, ᾿Ιεμαρικός, Λέεβιος, 

ἔΠΕεπαρήθιος, Χαλυβώνιος, [TTpóáuveioc, Μαρωνείτης. οὔπω γὰρ oi! 

ἐπαλαιοὶ τὸν ᾿Ιταλιώτην ἤδεςαν ἀκριβῶς, ἐπεὶ οὐκ ἔςτιν ὅντινα àv! 
ἐτούτου προύθεςαν. καί που γλυκὺς καὶ ΤΠόλλιος᾽ ἔςτι μὲν ἐκ ζυρακου- ἢ 
LcóÀv, ἸΤόλλις δ᾽ αὐτὸν Ó ᾿Αργεῖος πρῶτος ἐπεεςκεύαςεν, ἀφ᾽ οὗ καὶ τοὔ- ἢ 

ἔνομα, ἢ ἀπὸ τοῦ Cupaxoucíuv βαειλέως ΤΤΠόλλιδος, ὡς ᾿Αριετοτέληςῇ 

[((σ 585 R) λέγει. καὶ εἰραιον δ᾽ ἐκάλουν τὸν ἐκ γλεύκους ἡψημένον! 
ἐγλυκύν, καὶ Θήραιον τὸν ἐκ Κρήτης. ἦν δέ τις καὶ μυρίνης οἶνος, 

μύρῳ κεκραμένος᾽ oi δὲ τὸν γλυκὺν οὕτως οἴονται κεκλῆεθαι. καὶ ue- 

λίκρατον δέ, τὸ νῦν οἰνόμελι. ]fj που δὲ καὶ τὸ νῦν ἕψημα ὀνομα- 

LZóuevov, ὅπερ écriv οἶνος ἐξηψημένος εἰς γλυκύτητα᾽ (xoi τοῦτ᾽ ἄν mic 

[οἴοιτο εἰρημένον ἐν τῇ τοῦ Πλάτωνος τοῦ κωμικοῦ (υμμαχίᾳ, 
(I p 639. 149) 

[τὸ γὰρ ἕψημά couM 

ἔγευόμενος ἔλαθον ἐκροφήςας." 

4 αὐεςτηρός] λιετῆρος S. λιαετηρός Ἐ' λιαύετηρος Α αὐετηρός λειαύετηρος B | 
5 ἀριςτούειος α ἀριςου εἰτεῖ(ι S)oc II. ápícreioc Β || 6 post Χαλ. B. add πολλαῖος 

cf 110 A | πρέμνειος ἃ | 7 πολλοὶ A | 8 καὶ γλυκὺς BC | πολαῖος A πό- 

Moc C παλαιός II || 8—9 cupakouciuv 1 cupakouccóv C | 9 πόλας A πολ- 
λᾶς Π πόλις C | ἀργεὺς C | ἐεκεύαςεν II € || 10 cupakouciv C | ποάλιδος F 

ποαλλίδος S πόλιδος Α πόλιος C | 11 εήραιον A ceipoiov II | λεύκους C | éyn- 
μένον À| 15 éynuévoc A II é£ey. C 

καὶ τέλειον ὡς Εὐριπίδης ᾿Ανδρομέδᾳ (fg 148) καὶ ᾿Αριςττοφάνης Ταγηνιςταῖς 
(fg 526), Schol Pind Isthm V (VI) 10 

4 sqq cf Athen epit 2b Fsqq de vini generibus | μελιηδής] Hes | àv0o- 

cutac] Aristoph R 1150 — cf I 248, Athen epit 31 F sqq Phot L Reitz, BA 408. 8 
Suid cf Phrynieh Praep Soph 37.1 Bo || 5 ᾿Αριούειος] Athen epit I 32 Ε' xapié- 
craTroc δ᾽ écriv ὁ Χῖος καὶ τοῦ Χίου ὁ καλούμενος "Ap. | 6 TTpóuveioc] Athen 

epit 30 C, Schol Platon Ion ὅ88 C, auctius Phot | 8 ἸΤόλλιος] Athen epit 31 B: 

"huc δ᾽ ὁ Ῥηγῖνος qnc .. ἄμπελον... fjv ἸΤόλλιν τὸν ᾿Αργεῖον, ὃς égacíAeuce 

ζυρακουςίων, πρῶτον εἰς Cupaxoócac κομίςαι, ἐξ Ἰταλίας. εἴη ἂν οὖν ὁ παρὰ 

Αἰκελιώταις γλυκὺς καλούμενος ἸΤόλλιος ὁ Βίβλινος οἶνος Et M p 197.32 Hes s 

βίμβλινος Aelian V H XII 31, Suid ΤΤόλλις Steph Byz s Βιβλίνη Plutarch Q Gr 19 I 
11 cípaiov] Paus L ap Eustath 1385.13 p 138 Schw Phot Baechm L .. βραχεῖα ἡ 

πρώτη ευλλαβή. 'Apicropávnc (Vesp 878) Hes Moeris ςείραιον Galen Lex Hipp I 
12 μυρίνης] Hes || 14 ἕψημα] Moeris ςείραιον ᾿Αττικοί, ἕψημα Ἕλληνες 

[e 

- 
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Libri VI 17—20 b 

καὶ πρότροπος δ᾽ fjv τις οἶνος, ὃ πρὶν ἀποθλίβεςεθαι ékpueíc. ὃ δὲ 

φαῦλος οἶνος δευτερίας, ἐξεετηκώς, ἐντροπίας [ó£ivnc| ᾿ βόξώδης } ó 
μέντοι δευτερίας καὶ τρυγηφάνιος ἐκαλεῖτο. τὸν δ᾽ οἶνον καὶ τρύγα 

Μέκάλουν ὡς Κρατῖνος fév “Ὥραις! (250): 

5 ᾿ς HtàAN. ἦν ὅτ᾽ ἐν φώεωνι τὴν ἴεην ἔχων" 

Fuer ἐμοῦ διῆγες, οἴναρον ἕλκων τῆς τρυγός.ἢ 

βαὐτίτης δ᾽ οἶνος ὁ ἐπιχώριος, cakxíac δ᾽ ὃ διυλιςμένος καὶ caxróc] 
παρ᾽ Εὐπόλιδι (439).] τὸ δὲ τρῖμμα πόμα ἦν μετ᾽ ἀρωμάτων παρὰ 

τοῖς νέοις κωμικοῖς (Alexis fg 188. 2). ἐπήνουν δ᾽ οἶνον τὸν τρία 
10 φέροντα, τουτέετιν ὕδατος τὸ τριπλοῦν᾽ Ὅμηρος (ι 209) δὲϊ 

(€v δέπας ἐμπλήςας ὕδατος δ᾽ ἀνὰ εἴκοει μέτρα. 

ὅτῳ δ᾽ ὁ οἶνος ἀρύεται, ἀρυςτήρ Lüpicrixoc, ἔφηβος, οἰνήρυεις,Ἶ 

ἐκοτύλη, λεπαςτή,} οἰνοχόη, κύαθος, ὅτῳ δὲ διηθεῖται, ὑλιετὴρ ἐἐ καὶ" } 
Mcóxkoc|] xoi τρύγοιπος. [xoi cípuva μέν, ὅτῳ ἐγεύοντο, 'Irmóvaz! 

Letonkev,! (fg 56) i e 

[είφωνι λεπτῷ τὸ ἐπίθημα τετρήνας, M 

᾿ειφωνίζειν δ᾽ ᾿Αριετοφάνης (Thesm 551). 

καὶ ἀπὸ μὲν τοῦ πίνειν πότης cuumÓTnc, ποτικὸς ποτίετατος, 

ςυμποτικός εὐμποτικώτατος, καὶ πότις γυνὴ ἱπαρὰ Φρυνίχῳ τῷ κω-Ἶ 

(uu. (I fg 11}}. προπίνειν διαπίνειν, διαμιλλᾶςθαι ἐν πότῳ, ἐκπίνειν 

ἠὑποπίνειν --- ὃ καὶ ὑποψακάζειν λέγουει --- φιλοποτεῖν, καταπίνειν “ἣ 

e 

ὃ 

ἤδη ἐδὲ) τοῦτο καὶ ἐπὶ τροφῆς ἔνιοι λέγουςειν, Αἰεχίνης (I 116) δὲ 

καὶ τὴν οὐείαν ἔφη κατέπιεν. καὶ λύχνον δὲ πότην ᾿Αριετοφάνης (Nub 58) 

ἔφη. φιλοπότης [o& καὶ, ἀκρατοπότης l'Pàkparomuütnc!, ὑδροπότης, ἢ 

2 ἐκτροπίας À cf I 248 | ὅ qucov S gocuvi F | icuv F| 7 ἀντίτης Α | 

αὐτέργης, in marg a m 1 αὐτίτης C | ἀκίας ἃ εακίας C | bwAucuévoc IH | 
10 διπλοῦν II | 14 cákxxoc X 75 | τρύγιπος ἃ τρυγηπός II | 16 cípuv II | vw 

(erasum in S) | éní0. II | 17 εἰφωνίζεται in marg cipuvizew am I C | 21 omo- 
ψακίζειν A ὑλοψεκάζειν B | 23 ἔφη φιλοπότην᾽ φιλοπότης II 

1 πρότροπος] Hes || óeurepíac] BAI 89. 28: Nikophr comic (I fg 20), Hes, 

Plin NH XIV 86 | évrponíac Hes Suid Zonar | 3 τρύγα] Phot: 'Apicropávnc 

(Plut 1086) Hes || 7 αὐτίτης] BA 464. 80 (Suid): ᾿Αμφικτύοςι Τηλεκλείδης 
(I fg 9 Ko) | 8 τρῖμμα] Athen 31 E Hes Suid | 12—17 — X 75 ubi χώνη γευεςτή - 

piov et testimonia addita sunt | 12 Schol Aristoph Vesp 888 Suid Et M 151.2 
Hes s ἀρύετιχος ἀρυςτήρ ἔφηβος | 13 λεπαςτή] VI 95, X τὸ Aristophan Byz 

fg ΤΙΝ ap Athen 485 D ubi comici, Phot Hes | 14 τρύγοιπος] v ad I 245 p 76.6 || 
19 móric] Phot | 20 διαπίνειν, προπίνειν. Ἐπιγένης Hes || 21 oómonivew] BAH 

115.10: Νικοφῶν ἸΤανδώρᾳ (Phot) | 22 ἔνιοι] Hesiod Th 459, 497 Eurip Cycl 

9218, Herod II 93 saep 
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βύδροπώτηςἥ, φιλοποςεία, ἀκρατοποεία ᾿βάκρατοπωεία,} ὑδροποεία! 
βύδροπωςείαἥ,} φαρμακοποεία. ἀπὸ τοῦ πιεῖν ευμπιεῖν P'ékrieiv] ἄκρα- 

ὑτοποτεῖν βύδροποτεῖν κλεψιποτεῖν ἢ. μετριοποτίςτατος. τὸ τὰρ 

ἁπλοῦν δῇ μετριοπότης εὐτελές. ἐγαλακτοπόται γαλακτοποεία "ἢ εἴποις 

δ᾽ ἂν καὶ ευμποτικὰς τύχας. ['moriküc cuumoriküc.^ 

ἀπὸ δ᾽ οἴνου ἐβέρεϊς ἢ} φίλοινος φιλοινία, (koi| πάροινος πα- 

ροινία παροίνωςἾ παροινῆςαι. ἔξοινος, οὐ μέντοι [καὶ ἐξοινία οὐδὲ") 
[ἐξοίνως , ἴεως δ᾽ ἐξοινῆςαι, διῳνωμένος ἐδὲ) καὶ κατῳνωμένος ὑὡςϊ 

ἡΠλάτων᾽ (Leg VII 815 O), καὶ ψζνωμένοι (doc Κρατῖνος (fg 432) βδύεοι-" 
[νος , txoi4 οἰνόφλυξ οἰνοφλυγία οἰνοφλυγεῖν, δὲ καὶ ἢ οἰνομάχλη. ἀπὸ 

δ᾽ οἴνου καὶ οἰνάνθαι αἱ ἄμπελοι καὶ οἴναρα τὰ φύλλα, καὶ οἰνόπτης 

ó τὸν οἶνον ἐπιβλέπων᾽ οὗτος δὲ καὶ ὑλύχνους καὶ θρυαλλίδας παρ- 

εἶχε, καὶ τὴν ἐξ ἴεου πόειν ἐφεώρα. καὶ οἰνοπότης, καὶ οἰνοπότις ἡ 

γυνὴ ὡς ᾿Ανακρέων feirev] (fg 162), καὶ οἰνοποτῶν, ὅπερ Ὅμηρος 

(Y 84, e 309, υ 262), εἴρηκεν οἰνοποτάζων. καὶ πολυοινότατον χωρίον 

ὡς Θουκυδίδης (I 138), καὶ ἄμπελοι ἥδύοινοι (ic Ξενοφῶν (Anab VI 
4. 6),} καὶ εὔοινοι δέ" τὸ γὰρ οἰνίζεεθαι ἐπὶ τῶν τὸν οἶνον ὠνουμέ- 

vuv [δεινῶς ποιητικόν (Hom O 546). fj δ᾽ οἰνιετήρια οἴνου δόεις 

ὑπὲρ τῶν παίδων ἐν τοῖς φράτερειν. οἰνιὰς δὲ καὶ οἰνὰς ἣ ἀγρία 

περιετερά, καὶ οἰνοῦττα μᾶζα (hj οἴνῳ Oeóeuuévn.| καὶ οἰναγωγὸν so 

πλοῖον παρὰ Κρατίνῳ (910), καὶ οἰνηρὸς θεράπων παρὰ ᾿Ανακρέοντι ρ Ui 

M(fe 161), xoi παρὰ Κρατίνῳ i (181. 6 L p 91 

οὐδ᾽ ózóBagoov l'oivnpóv ἐπικεκτήςεται." L 4 φ J 

(xoi Αἰεχύλος! (fg 96) 
(umore xpuccouc| 

tunt οἰνηροὺς μήθ᾽ ὑδατηρούςῇ 

ἱλιπεῖν ἀφνεοῖςει δόμοιειν. 

ἔετι δ᾽ εἰπεῖν ἐπανέπλει τὸ ποτὸν xoi ἐπανήει. καὶ ἄκρατος οἶνος, 

2 ἀπὸ τοῦ] ἄποτος IL | 3 ---8 ἀκρατοπιεῖν A | 8 διοιν. et κατοινωμένος Cdd | 

9 νωμένοι Meineke οἴνομενοι Ε' οἰνώμενοι ceteri | 10 οἱνοκάχλη BC | 11 oi- 

νὠπτηςτις Α οἰνοπτῆςετις (-τίςτης E) 11 οἰνοπότης τις BC corr Ed pr || 12 0pvoA- 
λίαν B | 17 εὔηνοι II ἔνοινοι € | 18 oivícrpia. A B cf III 82 | 19 φράτορειν A II B || 

28 ἔτι κεκτήςεται ἃ | 25 μήτε AB xpócouc II || 26 οἰναροὺς B || 27 6óuna II 
sed S ἢ super ot 

11 οἰνάνθαι] falso Pollux, rectius Hes ἡ éxpucic τοῦ ἀμπέλου — Ammon 
p 99 cf Cratin fg 98.5 | otvapo] Hes | οἰνόπτης] — Athen 426 AB: Εὔπολις 

(I fg 206 Ko) et Φιλῖνος ῥήτωρ (II 319 Tur) | Phot οἰνόπταιϊ. U : Δίδυμος οὕτως 

&mobíbua (M Schmidt 38) Hes | 17 οἰνίζεεθαι] Hes | 18 οἰνιςτήρια] — III 52 
p 171.17 | 19 oiviàc] Hes εἶδος κόρακος | oivàc] Hes | 20 οἰνοῦττα] Hes || 

28 oivmpóv] — X 67 cf VII 161 

25 



Libri VI 24—26 * 

F'ápvrrc] πρὸς ὕδωρ, ἄμικτος. ἄκρατον «πάςαι. κεκραμένος, εὔκρατος 

εὔκρας βεὐκραήςἢ, ᾿εὐκέραετοςἢ. αὐτόκρας ὃ μηδεμιᾶς προςθήκης δεό- 

μενος, καὶ αὐτοκέρας καὶ αὐτόκρατον᾽ ὑδῥ καὶ νεόκρατον ἢ} καὶ νεόκρας 

ὁ νεωςτὶ κεκραμένος. καὶ ἀκρατότερος, καὶ (dc. Ὑπερείδης (I p 23 

s B1 ?)1 ἀκρατέετερον. ἔςτι δὲ καὶ τὸ ἀκρατίςαςθαι παρὰ τοῖς παλαιοῖς, 
(ic παρ᾽ ᾿Αριςτοφάνειδ (fg 607). | 

[τί τὸ κακόν; ἀλλ᾽ fj κοκκύμηλ᾽ rkpacícu;"i 

καὶ κεράςαςθαι μίξαςθαι ευγκεράςαςεθαι. καὶ κεραννύναι καὶ ἐκεράννυτο᾽ 

11601 γὰρ ἐκίρνα καὶ κιρνάναι ποιητικώτερον (Aristoph Eecl 841), ὥςπερ 
10 καὶ ὁ κιρνάς᾽ οἱ δὲ πεζοὶ Aé[ouci κεραννύς. ἀκρατοπότης (1e Ἡρόδοτος 

((VI 84) ξἔφη, καὶ ἀκρατοκώθωνας Ὑπερείδης (I p 28 BI, [οὐ μὴν" 

[έἐπαινῶ τοὔνομα. ὃ μέντοι ἀναγαργαρίςαςεθαι [foi νῦν λέτουειν, 

ἀνακογχυλίςαςθαι ἔλεγον, τὸ ἀνακλύςαςθαι τὴν φάρυγγα Πλάτων oí 

(6 κωμικὸς 1 onciv: (I p 656. 196) 

15 [àvakorxuMacróv ἐχθοδοπόν τι ckeu&cu.1 

ἀμυςτὶ πίνειν, ἀμυςτίζειν, χανδὸν πίνειν. Θρᾳκία mpómocic, (κυθικὴ 

TÓcic, ὑποβεβρέχθαι, διαθερμαίνεεθαι, ςεςεῖεθαι. μέθη μεθύειν μεθύ- 

ckecOat ueOucrikóc, fj δὲ γυνὴ μεθύςη, καὶ μεθύετρια παρὰ Θεοπόμπῳ 

τῷ κωμικῷ (I p 755. 93): ὃ γὰρ μέθυςος ἐπὶ ἀνδρῶν Μενάνδρῳ (fg 61) 
40 δεδόςθω. ἐπὶ δὲ τῶν μεθυόντων ἔλεγον τὸ μαςχάλην αἴρειν, ὡς τοῦτο 

ἔθος ὃν τοῖς ἐν μέθῃ᾽ διὸ καὶ Ὅμηρον (c 100) προειπεῖν *xeipac ἀνιςχόν- 

Tec γέλῳ ἔκθανον.᾽ κραιπάλη κραιπαλᾶν, ἑωλοκραεία. νήφειν, νηφα- 

λίως ἔχειν, νηφαντικὸν εἶναι᾽ τὸ γὰρ νηφαλιεύειν τὸ νηφάλια θύειν 

ἔλεγον, ὅπερ ἐςτὶ τὸ χρῆςθαι θυείαις ἀοίνοις, ὧν τὰς ἐναντίας θυείας 

46 οἰνοσπόνδους ὠνόμαζον. ἔπινον δέ, ὡς oi νῦν, τὸ cuvémivov καὶ πό- 

4 κεκεραςμένος B | 8 ἐκεράννυ AC | 10 ἀκρατοκώθωνος δὲ '"Ym. εἰ καὶ 

μὴ δόκιμον BC || 16 ἐνθοδοτόν τι Β ἔχθοδον ποίον S) τι «κεύαςον II | 17 δια- 

θερμ. — 18 μεθύςκ. om 5S | 21—22 àvícyovrec II et Phot s μαςχάλη, ἀναςχόν- 

τες ABC àvacyóuevoi Hom cdd || ?2 αἱολοκραςεία C | 22—23 νεφελίως II | 23 vn- 
φαλεύειν ἃ | 23 τὸ νηφαλιᾶν II 

8 αὐτοκέρας] BA VI 467. 7 Phrynich Praep. 1. 9 Hes | νεόκρατον] Hes | 

veókxpac] Hes | 5 ἀκρατέεςτερον] — Athen 424 D, Moeris 188.19: ἀκρατέετερον 

᾿Αττικοί, ἀκρατώτερον κοινόν || 8—9 BAIL 103, 6 κεραννύουει" οὐ κιρνᾶςι Phot 

Moeris | 9 ποιητικώτερον] Hom Pind Herod IV 66 || 11 ἀκρατοκώθωνας] Athen 

488 E | 12—13 Harpocr ed Marcian 444 p 85. 21 not Bekker ἀνακογχυλίςαςθαι 

ἐπὶ τοῦ ἐν τῷ βίῳ ἀναγαργαρίςαςθαι. Εὔπολις ἐν Φίλοις (fg 275), Herodian 

Philet 453 Piers | 16 ἀμυςτὶ πίνειν] Phot L (Suid cf Athen 738 D): Φερεκράτης 
(fg 202 Ko) | 19 μέθυςος] Eustath 1504.63 | 20 μαςχάλην αἴρειν] Phot Hes: 

Cratin | 22 éuAokpacia] Phot Hes Suid BAV 258. 12 Et M 352.23 | 25 oivo- 
cróvbouc] Hes 

24 
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τοὺς, ἐποιοῦντο Ξενοφῶν (Cyrop IV 5. 1) ἔφη᾽ οἱ δὲ Μῆδοι καὶ ἔπι- 

γον καὶ ηὐλοῦντο.᾽ Κρατῖνος (135) μέντοι τὸν [οἶνον] μάρωνα εἴρηκεν᾽ 

loU πώ πιον τοςοῦτον οὐδὲ πίομαι 
ἐμάρωνα.Ἶ 

écrit δ᾽ εἰπεῖν ἑετιάτωρ λαμπρός, μεγαλοπρεπής, Κιφιλόξενος!, eU1- 

ἔξενοςἢ δημοτικός, εὐτράπεζος, καθαρειότητι χαίρων --- ὁ γὰρ καθάρειος 

ἰδιωτικόν, ἑκαίτοι τὸ καθαρείως παρὰ Ξενοφῶντι (Cyrop I 3. 8) {εἴ-" 

ὕξρηται ---- διἸηκριβωμένος, εὐδίαιτος, μεγαλόφρων, φιλοφροεύνης τέ- 

μων, εὐάρμοετος, φιλοπροςήγορος!, πανηγυρικὸς τὸ ἦθος, f ógpófioci 

ἁβροδίαιτος. --- τοὺς δ᾽ ἐναντίους τρυειβίους ὠνόμαζον, κακοβίους, 

μικροπρεπεῖς, ᾿ ἀνελευθέρους.ἥ 

περὶ δὲ ευὐμπότου δεξιός, ευμποτικὸς, ὑἀςτεῖος, ἐπιεικής, εὐαρ- 

μόνιος, ἐπιδέξιος, ᾿ἐμμελής, εὔμικτος εὐεπίμικτος, ἀξιοκοινώνητος xor-f 

ὑγωνικός, cuvouciacrikóc, ἐξομολογητικός, φαιδρός,Ἷ «πουδαῖος. ἵλεως, 

εὐμενής ὑφιλόγελως, βφιλοπαίγμωνῇ [καὶ ἢ φιλοπαίεμων,} φιλόφρων, 
ἑαὐτάρκης ὀλιγοδεής, ὀλιγόειτος, νήφων, uerpióciroc. |. ὁ δ᾽ ἐναντίος 

«καιός, ἐκμελής, ᾿ ἄγροικος, ἄμικτος, εἴρων, ἀλαζών, ὑπεροπτικός, ὑπέρ-ἢ 

ὕφρων, . βαρύς, φορτικός, ᾿ ἐπαχθής, κομπαςτής κομπώδης, ᾿"ῥ ππεριεπού-" ἢ 

ὑβδαςτος ἢ! περίςπουδος ὑπέρεπουδος xarecroubacuévoc,| ἐπιςκυθρω- 

πάζων, ἱπεπλαςμένος [fkaramemAacuévocl, cynuaromotoUuevoc,| φιλο- 

ς«κώμμων, ὑ᾿γελοιαςτής τωθαςτής τωθαςτικός, καγχαςτής, ἐἄπληετοςε] ,ἵἿ 

ἱευρφετώδης, χαῦνυς, πάροινος Pézoivocl], ὑγρός, ( cpalepóc, δυςόργητος, ἡ 

ὑμεθύων, κραιπαλῶν, παράφορος, λάλος, λῆρος, φλύαρος, κυλικηγορῶν. 

ἔετι δ᾽ ἀπὸ οἴνου «πονδή, cmeicoi [fómocmeicoi] ὑέἐπιςπεῖςαιῇ, 

᾿᾽ ἀπόςπονδος "ἢ ̓ ἄςπονδος ξἔνεπονδος ἢ ̓ὁμόςπονδος! εἶδ ἡμίςπονδος ἢ] 

[ἐνεπονδότατοςἢ ócmovoóraroc,| «πονδῶν καὶ κρατήρων μεταςχών, 

παράςπονδος παραςπονδεῖν, ἱςπονδὰς ἀναιρεῖν. πρόποεις, φιλοτη- 

cía. «πονδαρχεῖν τὸ προπίνειν φιλοτηςίας. τὰς κύλικας ἐν κύκλῳ 

1—2 ἔπινον καὶ εὐωχοῦντο x. n). Xenoph. | 4 μάρωνα πίομαι À || 6 κα- 

θαρειότητι ete B καθαριότητι etc ceteri cf Cobet Nov Lect 691 | 9 ἀκρόβιος B | 

10 τρυγιβίους AF τρυγιαίους S τρυγοβίους B || 13 εὐμελῆς B || 18—14 xotvu- 

vóc B || 15 ἐξομιλητικός II ||] 20 καταπεπληγμένος B || 26 ante ς«πονδῶν II ite- 

rum ὁμόςπονδος | 28 φιλοςτηςία τὰς À φιλοτηειαςτος (uc F) xA. II 

6 καθάρειος] Menand fg 501, ubi καθάρεος ed | 10 ἁβροδίαιτος] Aeschyl 
Pers 41 Thucyd I 6 Phot L | vpucíouc] Aristoph Nub 421 || 15 φιλοπαίγμων 
Hom wy 134 Aristoph Ran 833 et qiu omoicuuv (vl) Plat Rpb V 452 E Cratyl 

406 C | 16 ὀλιγοδεής] Phot Hes | 23 κυλικηγορῶν] Athen 480 B | 27 quotncía 

Lucian in Phrynich Praep 121.18 Bo || 28 ςπόνδαρχος 11 107. 8 Bo. cmovbopxíac 
Herod VI 5? 
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Libri VI 81--88 9 

περιελαύνειν, πυκνὸν ὑποψεκάζειν. xoi πότος μεταδόρπιος, καὶ κύλιξ 31 

μετανιπτρὶς fj ἐπὶ mc εἴποις δ᾽ ἂν [rv] αὐτὴν καὶ ἐπινιπτρίδα. 

ἐπικωθωνίζεςθαι δὲ τὸ περαιτέρω πίνειν Κριτίας (FH G II p. 69. 4) 
λέγει. καὶ ὁ ὑμὲν! πιεῖν ἐπιθυμῶν διψαλέος καὶ διψῶν, καὶ τὸ 

πρᾶγμα δίψα καὶ δίψος, καὶ τὸ ῥῆμα διψῆν᾽ ὃ δὲ φαγεῖν ἐθέλων 

πεινῶν, καὶ τὸ πρᾶγμα πείνη, καὶ τὸ ῥῆμα πεινῆν. Πλάτων δ᾽ ὁ 

κωμικὸς (I p 641. 156) καὶ κεναγγίαν εἴρηκεν, Ξενοφῶν (?) δὲ βούλιμον. 

δὲκαὶ "Apicropávnc (fg 608)}ὃ 

τὸν Πειραιᾶ μὴ κεναγγίαν ἄγειν. ἢ 

Ἢ δὲ τροφὴ ἄρτοι κρέα, ἄλφιτα μᾶζα, ὄψα, ὑεῖτα ειτία, ἐδέ- ἡ 

(cuara, βρώματα. καὶ ἀπὸ ἐμὲν τροφῆς ἐθρέψαι τραφῆναι,} τροφεύς, 

l'eürpopoc!] ἔντροφος ['cüvrpogoc', τροφός τρόφιμος, παρατρέφεεθαιῇ 

᾿ευντρέφεεθαι βάἀποτρέφεςθαιἣ] ἐὑποτρέφεςεθαι. ἀπὸ δ᾽ ἄρτου ἀρ- 

τοποιός ἀρτοκόπος, κανοῦν ἀρτοφόρον, ᾿ ἀρτοειτεῖν!. ἄρτοι ['Zuyufjreci 

ἐβζυμῖται ̓ καὶ ἄζυμοι᾽ Πλάτων (Tim 14 D) γὰρ τῷ ὀνόματι βῥ τούτῳ ἢ} 
[κέχρηται, οὐκ ἐπὶ ἄρτου μέν, κέχρηται δ᾽ οὖν 4}. ἄρτοι ὀβελίαι, ἄρτοι 

κριβανῖται, ἄρτοι καχρυδίαι, ᾿ ἄρτοι ἀπυρῖται.ἢ τῶν δ᾽ ἄρτων οἱ ψωμοὶ 

καλοῦνται ἐνθέςεις. καὶ τὸ ψωμίζειν δ᾽ ἀπὸ τῶν ψωμῶν, füc ᾿Αρι-ἢ 

(cropávnc φηείνῇ (Lysistr 18) 
(hi μὴν παιδίον 
ς 

ἱκατέκλινεν, ἣ δ᾽ ἔλουςεν, fj δ᾽ ἐψώμιςεν. 

ἀπὸ δὲ κρεῶν, ἢ ὡς Ξενοφῶν (Cyrop I 4. 13) κρεαδίων, κρεω- 
φάγος κρεωφαγία, κρεανομία, κρεωειτεῖν, κρεωπῶλαι κρεωπωλεῖν. 

ἑἥμερα κρέα, θήρεια κρέα ἐεύεια, χοίρεια,) ὀρνίθεια, [πολυπόδεια, 

"περδίκεια,,] λαγῶα. εχελίδες λαγωῶν, τεμάχια κρεῶν. κρεωδαίτης 

1 ὑποψακάζειν II |.4 πέρα πίν. ἃ II | 4 δαψιλέως II | 5 διψεῖν II διψᾶν 

BC | 6—*7 πλατ.-εἴρηκεν om S 7 βούλιμον non legitur ap Xenoph βουλιμιᾶν 
coni Bergk (Cyrop VIII 1. 44 An IV 5. 7) | 8 ᾿Αριετοτέλης Β || 10. δὲ post TTei. 

add Meineke | 12 eórpopoc om Εἰ ἔντροφος om S | 15 Zuufjyrec Xenoph An 

VIL 3.21, cuius cdd ζυμῆται, apud Athen 161 À || 17 κριβανίαι A. κλιβανῖται B | 

κεγχρυδίαι À || ἀπυρῖται ἃ πυρῆται F ὑπηρῆται S ἀπουρῖται B, scrib αὐτοπυ- 

ρῖται ef VII 23 vel ἀποπυρίαι | 19 ἔνθεεις A IT B || 20 μὲν] δὲ II B | παῖδα Β; 
21 ἐψώμιζεν B. | 23 κρεαφάγος κρεαφαγία B | κρεηφαγία II | xpeocvreiv οἷς 

ILC | ?5 τεμμάχια A. τεμάχη II B 

2 μετανιπτρὶς] Diphilos II fg 69 Ko, οἵ Athen 486 F sq Hes s μετάνιπτρον | 

1 κεναγγίαν] BAI 104.8 || 13 sqq cf I 248 et VI 72 | 14 àprocvreiv] BAV. 447.27: 

Πλάτων ἐν Ὑπερβόλῳ fg 172 || 14 Zuufjrec] Hes ᾿Αθήνηςι Ζζυμίτης ἄρτος, Trypho 

ap Athen 109 C ζυμίτην, ἄζυμον, Et M ζυμῆται || 16 ὀβελίαι et καχρυδίαι)] v ad 

I248 p 77. 8 | 17 ἀπυρῖται] cf αὐτοπυρῖται VII 23 — Athen 110 E et ἀποπυρίας 
Athen 111 E — Hes | 25 λαγῶα Hes | cxeA(óec] Hes | τεμάχια Plat Conv 191 E 

32 

33 
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34 Dio] ὃ διατέμνων, ὃν καὶ μάγειρον καὶ ἄρταμον ἔνιοι καλοῦειν᾽ écri 

95 

80 

81 

δὲ καὶ παρὰ Λακεδαιμονίοις ἀρχή τις [*Ó"| “κρεωδαίτης. 

ἀπὸ δὲ ciríuv εἴτα ['curía, ειτεῖεθαι εἰτούμενος  είτηεις, ᾿ εἰτη-ἢ 

(péciov κακόειτος ἀπόειτος φιλόειτος dciroc. [εὔειτος,! εϊτοφάτος, ἢ 

ἑειτικός, πολύειτος ὀλιγόειτος μετριόειτος, εύςειτος ευςειτεῖν, ἀείειτος, 
ῥἐπίειτος ἐπιειτιςμός, παραςειτεῖν καὶ παρὰ τοῖς νεωτέροις παράειτοςϊ 

ἔετι δὲ καὶ παρὰ τοῖς παλαιοῖς τοὔνομα, οὐ μὴν ἐφ᾽ οὗ νῦν, ἀλλ᾽ 

ἱερᾶς ὑπηρεείας τοὔνομα, ὁ ἐπὶ τὴν τοῦ ἱεροῦ círou ἐκλογὴν αἱρού- 

uevoc' καὶ ἀρχεῖόν τι ᾿Αθήνηει παραείτιον καλούμενον, ὡς ἐν τῷ νόμῳ 

τοῦ βαειλέως ἔςτιν εὑρεῖν. ἐπὶ μέντοι τοῦ παραςειτεῖν κατὰ λιχνείαν 

ἢ κολακείαν πρῶτος "€ríxapuoc (fg 84 Kaib) τὸν παράειτον ὠνόμαεεν, 

εἶτα "AXezic (II p 868). Ὅμηρος (P 515) δ᾽ αὐτὸν εἰλαπιναςτὴν λέγει᾽ 

ἐπεί οἱ ἑταῖρος ἔην φίλος εἰλαπιναςτής. | 

kaxocirío, f ἀποειτία, ς«πανοειτία, ξ ἀειτία,} cucciría, cucciriov, ᾿ οἰκοςιτίαϊ 

ἡ βῥοἰκόειτος ἢ ciroboreiv1, ᾿ εἰτοδόκη ἢ ειτίζειν. παῖδας ειτευτοὺς Ξενο- 

φῶν (An V 4. 82) ἔφη. ἀποευςειτεῖν. εἰτομέτρης γὰρ xoi] εἰταγωγὰ 

πλοῖα xai εἰτηγοῦντες καὶ ciropuAakec καὶ τὰ τοιαῦτα οὐκ ἀπὸ ειτίων 

ἀλλ᾽ ἀπὸ círou ὠνόμαεται, ὡς xoi ὑτὸϊ ἐειτοῦντο παρὰ Θουκυδίδῃ (Ὁ). 
καὶ cvrmpéciov, καὶ ειτοδεία. 

ἀπὸ δ᾽ ἀλφίτων βἀλφιτοειτεῖν,! ἀλφιτοποιία, ἀλφίτια ὡς Ὕπερ- 

εἰδης (fg 225 ΒΙ ὅ), ἄλφιτα δεύεαεθαι, ὑμᾶζαν μάξαςεθαι, "ἢ ἀλφιτοπω- 
λητήρια, [xoi γυνὴ ὑβαάφιτοπωλήτρια.ἣ "ἢ ἀπὸ δ᾽ ὄψων ὀψωνεῖν, 

3 εἰτων BC | 4 ειτοφόρος 8 | 5 ειτητικός IE || 8—9 αἱρούμενος ἐν οἷς καὶ 

A II | 9 ἀρχαῖον A II B, in marg ἀρχεῖον κάλλιον Α | παράειτον II || 10 κατὰ] 

ἐπὶ C | λιχνεία BC || 13 oi crepóc εοιφιλος II. oí ἕτερος ἢν φ. C || 18 crobo- 

xeiv II | 18 ἐειτοῦντο non legitur ap Thucyd sed εἰτοδεία IV 36.3 | 19 aco- 

$ocía A crobía C | 20 ἀλφιά II ἀλφίτα BC | 21 μάζαεςεθαι II | 22 ἀλφιτοπω- 
ληςτήρια II 

1 ἄρταμον] Hes Suid | 2 κρεωυδαίτης] cf Plutarch Lysandr 23 || 5 àetaroc] 
cf IX 40 Hes | 6—10 παράειτος] Athen 235 B: Κράτης δ᾽ ἐν δευτέρῳ ᾿Αττικῆς 

διαλέκτου qncí: καὶ ὁ T. νῦν ἐπ᾽ ἄδοξον μετάκειται πρᾶγμα, πρότερον δ᾽ ἐκα- 

λοῦντο T. οἱ ἐπὶ τὴν τοῦ ἱεροῦ círou ἐκλογὴν αἱρούμενοι καὶ ἦν ἀρχεῖόν τι παρα- 

ciruv* διὸ καὶ ἐν τῷ τοῦ βαειλέως νόμῳ γέγραπται | ταυτί . . et 235 E τὸν δὲ 

νῦν λεγόμενον παράεςσιτον Kapüócrioc ὁ ἸΤεργαμηνὸς ἐν τῷ περὶ διδαςκαλιῶὼν eópe- 

θῆναί φηειν ὑπὸ πρώτου ᾿Αλέξιδος, ἐκλαθόμενος ὅτι Ἐπίχαρμος ἐν Ἐλπίδι ἢ 

TlIAooru παρὰ πότον αὐτὸν εἰςήγαγεν οὑτωςὶ λέγων. . 236 C πρῶτος δ᾽ Ὅμηρος, 

ὥς τινές φαειν, εἰςτήγαγε Tm. τὸν ἸΤοδῆν εἶναι λέγων φίλον εἰλαπιναςτὴν τοῦ Ἕκ- 

Topoc.. | 11—12 At cf Antiphanem CAF Ko II p 44. 80. 3 | 14 «ςπανοειτία] v 

ad 152 εἰτοδοτεῖν Thucyd IV 39 BAV 302 | 17 εἰτοφύλακες] Harp: 'Apicro- 

τέλης ἐν "A0. πολ. BAV 300. 19 Phot | 19 ειτηρέειον cf VIII 140, Harp | 

crobeía] Thucyd 1V 36.3 Herod I 22, 94 Demosth XX 33, Hes | 20 ἀλφίτια] 
ef VII 18 
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Libri Vi 38—40 11 

| ὀψοφάγος [óyogayeiv, ógooayícraroc xaroyogar[eiv, ὀψοφατγίαϊ 

fiic Αἰεχίνης (I 61), ὀψοποιός,, ὀψαρτυτὴς (dc Ὑπερείδης (fg 251 
B1?) ἠὀψοποιούμενος ὡς Anuoceévnc (LIV 4) καὶ τόπος ᾿Αθήνηειν, 38 
ἠὰφ οὗ φαεὶν ᾿ἀπῆλθον εἰς τοὖὔψον.᾽ Κριτίας δὲ (VS p 628. 60) xoi 

s ὀψωνίας καὶ ὀψωνεῖν ἔφη, τὸ δὲ ὀψωνεῖν καὶ ὀψονομεῖν ὠνόμαςεν 

ὑΘουγενίδης δ᾽ ἔφη (III p 371. 2 Ko)i 

LüTncev eic ὀψώνιον Tpwopolov.1 

᾿παμπόνηρον""ἡ δ᾽ ὃ Μενάνδρου (fg 1050) ówwviacuóc. ΄Ἄλεξις (II 

p 405. 316) δ᾽ εὐοψίαν εἶπεν. 

10 ἀπὸ δ᾽ ἐδεεμάτων ἔδειν ἔδεεθαι fébóuevoc [ébópe0o, ὀδόντες ἢ 

ἀπὸ τούτου ['ràp" πεποίηνται, (oiov ἔδοντές τινες,,)] οἱ ὀδόντες. 

ὑθριπηδέετατον, ἐκατεδήδεςτο,Ι τὰ πατρῶα κατεδηδοκώς.ἡ ἀπὸ δὲ 39 

βρωμάτων βιβρώεκειν ὑδιαβιβρώςκεινδ καταβιβρώεκειν, ᾿ βρωτικώτερον.ἥ 

ὑχῆνας ἡμιβρώτους φηεὶ Ξενοφῶν (An I 9. 26) καὶ Ὑπερείδης (fg 2491 

1$ ἢ Β] ὅ) 'τὰ ὄντα καταβέβρωκεν᾽ φηξὶν ἀντὶ τοῦ κατεδήδοκεν,,Ϊἑ ἄβρωτος 

δ᾽ ὃ νῆςτις παρὰ CogoxAet, (fg 882) (xoi ἀβρωεία fj ἀειτία. ἡ κοινὸν 

δὲ κατὰ πάντων écOietw, φαγεῖν, φαγών ὑκαταφαγών, {ἐεθίων! xare-1 

[c0tuv,| ἐπιφαγεῖν --- οὕτω δ᾽ ἔλεγον ὑτὸ ἐπὶ τῷ ἄρτῳ ὄψον ἐπε-} 

[cOoíew!] ---- ἐξέφαγεν. (Meravévnc (I p 709. 15 Ko) δὲ καὶ λαθροφα- 40 

30 γεῖν που λέγει. παμπόνηρον δὲ ['Pkai τὸ! παρὰ Μυρτίλῳ 10i. 

ἱκωμικῷϊ (Ip 254 fg 4 Ko) καταφαγάς, κἂν Αἰεχύλος (fg 428) 
αὐτὸ ἢ mpoeipnkdüc ἐκ δὲ τούτων ἂν [etm] καὶ ὃ kpobogáyroc: 

τὸν δὲ ἄγροικον οὕτως ἐκάλουν, ἐπεὶ κράδαι τὰ φύλλα τῶν ευὐκῶν. 

1 κατοψοφαγία ὧς B | 2 ὀψαρτητὴς ΠῚ 8 ὀψοποιός Β post Δημ. tum 

ΒΟ: καὶ ἡ τοιούτων xpfjcic κατημάξευται (-ματρεύεται B) | 4 ἐφ᾽ οὗ φαγεῖν II | 

ὅ ówy. καὶ lacuna ὠνόμ. A || 6 Θουκυδίδης AB | 8 ó γὰρ Μεν. II | ὀφωνιεμός 

AB | 9 εὐοψωνίαν AB || 11 τινες ὄντες oi ó*. A II | 12 θριπῆδες τὸν II. 0pi- 

πτιδέςτατον B | κατεδήδοτο Α κατεδῆδες τὸν II | 15 κατεβήβρωκε II | ἄβρο- 
τος II ἄβρως coni Cobet Mnemos VIII 244 | 19—920 λαθροφάγος C || 22xpaó- 

δοφάγος Α || 23 ἐπίκραδδα A ἐπίκραδα II 

2. ὀψαρτυτὴς] Phot Hes | 4 voOyov] BAV 307.30: ὅπου τὰ ὄψα πιπρά- 

ckerdi || 8 ówuwviacuóc] Phrynich 418 L | 12 θριπηδέςτατον] Paus Lex ap Eu- 

stath 1403. 34 (Schw p 172. 21) Harp Hes Suid cf Cobet Nov lect 403 || 15 ἄβρω- 

Toc] BA 328.2 (Phot L) | 19 λαθροφαγεῖν BAI 106.12: M. Φιλοθύτῃ | 21 xa- 

ταφαγάς Aristoph Byz (m. τ. ὑποπτευομένων μὴ eipfjcOat τοῖς παλαιοῖς Fresenius 

p 114) fg ΤΝ | Phrynich epit 488 Lob πόθεν Μένανδρος... καταφαγάς cf 
BAI 105.20 καταφαγάς᾽ Μένανδρος TTwAouguévoic (fg 424)" .. (cuc δ᾽ ἂν εἴπῃς 

ὅτι ἠκολούθηςα Μυρτίλῳ λέγοντι (fg 4) || 22 κραδοφάγος] Hes Eustath 1409. 63 



19 Βιβλίου ς΄ 41—45 

ὑδυςχερὲς γὰρ ὁ ckaropáyoc. ταλακτοφάτγοι, ἀνδροφάγοι, βαλανηφά-ἢ 

(vo: βαλανηφατγεῖν.ἢ τάχα δὲ καὶ τὸ ἐντραγεῖν ἐπιτραγεῖν ευκοτραγεῖν. 

41 ó δὲ περὶ τροφὴν dmÀncroc ἀκόρεετος, ὡς ὁ ταχέως κορεεθεὶς 

ἁψίκορος. καὶ κακόειτος βῥ δέ, καὶ ἀπόειτοςἡὴ δὴ ἀπεετραμμένος ἀπὸ 

αἰτίων, ὡς ἄπιχθυς παρ᾽ ᾿Αριετοφάνει (fg 564) ὃ ἰχθύων ἄγευετος. s 
Poóroc (Nub 611) δὲ καὶ τὴν ἀειτίαν ἀπαςτίαν ὠνόμαςεν. ὁ δ᾽ 
ἀπλήςτως εἰς κόρον ἐεθίων ἀδδηφάγος, ἄδδην ἐςθίων. πολύειτοι ὀψο- 

49 φάγοι. {καὶ ἐρέπτειν ἔλεγον τὸ ευντόνως écOíew.] ἄχρι κόρου, ἱπέραϊ 
ὑκόρου. γάςτρις, γαςτριζόμενος, racrpizeiv ὑπογαςτρίζειν, γαςτρίμαργοςἢ 

(rocrpigópoc, ξ᾿γαςετριμαργία, λίχνος λιχνεία,] λαίμαργος ξἐλαιμαργία, "ἢ 10 

ὑτένθης τενθεία, δεινὸς φαγεῖν καὶ ἀγαθὸς φαγεῖν. καὶ porécupov δὲῇ 

ὑτὸν ἄπληςετον οἱ κωμικοὶ (III p 601. 1184 Ko) ὠνόμαζον, xoij 

48 (tjv. τοῦ τοιούτου ταςτέρα! Κ᾿ φαγεςεωρῖτιν"" ἢ ἐὑ φαρμακίτην!. τὸ δὲ 

χορτάζειν ["Apicropávnc (Pae 139) εἴρηκε, καὶ τὸ χορτάζεεθαι [“Αρα-" 

l'osic (II p 219. 21 Ko), ᾿᾿Αναξανδρίδης (II p 163. 76 Ko) δὲ καὶ xop-1 15 
(racuóv.| δὲκαὶ) κάβαιςον δ᾽ ἐκάλουν τὸν περὶ τὴν τροφὴν ἄπληετον, 

ὥςπερ οἱ νῦν τὸν πολυπότην [πίθον 1 κάβος γὰρ εἰτου μέτρον. ὁ 

δὲ μέγας ψωμὸς ἐκαλεῖτο Θετταλικὴ ἔνθεεις. [καὶ τὸ μὲν πιεῖν ἐθέ-" 

44 λειν διψῆν, τὸ δὲ φαγεῖν βούλεεθαι πεινῆν. τὴν μέντοι ὑπὸ πλή- 

θους τροφῆς δυεχέρειαν, ἐκ τοῦ μὴ ἐ"πέψαι" [| ̓τρῖψαιδ τὰ ειτία, ἀπεψίαν ao 

μὲν οἱ πολλοί, có δ᾽ ὀξυρεγμίαν ἂν λέγοις. τὸ δ᾽ ἐπὶ τῷ κόρῳ δυς- 
χεραίνειν βδελυγμίαν [Κδ Ξενοφῶν (Mem III 11. 18) καλεῖ. ἔτῇ ca] 
[δ᾽ ἐτεκμαίροντο τὸν καιρὸν τῆς ἐπὶ δεῖπνον ὁδοῦ, ἣν καὶ croiyeiov! 

βέκάλουν᾽ καὶ ἔδει ςπεύδειν, εἰ δεκάπουν τὸ ςτοιχεῖον εἴη, 

45 Τὰ δὲ βρώματα, óca παρὰ τοῖς παλαιοῖς ἔςτιν εὑρεῖν, ῥαφανίε, as 

δρυπέπεις ἐλᾶαι, ᾿ἁλμάδες [koi] νηκτρίδες,2 τὰς δὲ κοτινάδας ἐλάας 

1 εὐκοφάγος À εκυτοφάγος B | 7 ἀδηφ. ἄδην II BC | 10 γαςτροβόρος II | 
post λιχνεία A add Atfvoc | 16 κέβαςον A xoipacov II xágacov B||17 xépoc A 

καιβός II | 18 Θετταλικὴ] (ικελικὴ A | A II repet post διψῆν e 8 31 καὶ τὸ 

πρᾶγμα δίψος καὶ δίψα et 19 post πεινῆν e 8 31 cf I 52 τὸ δὲ πρᾶγμα πείνη xai 

λιμός | 19 πινεῖν 1I | 20 πέμψαι Ε' περιτρῖψαι B | 22 βλελυγμίαν II. βδελλυ- 

Yutav B | 25 ῥεφανίς II || 26 δρυπεπῆς Ε' δρυπέτεις ΑΒ | ἐλαῖαι II BC ἐλάαι 
add C | νυκτρίδες A 

1 «κατοφάγος] Epicharm fg 63 Kaib Aristophan Plut 706, Phot: Mévav- 
ópoc (fg 825) | 4 ἀπόειτος Philonides I fg 255 Ko || 5 ἄπιχθυς] BAVI 426. 3, 
Eustath 1720.24 | 11 gavécupov] Hes qaYecpiov: πολυφάγον | 13 φαρμα- 

κίτης] Hes φ. ἀδδηφάγος | 16 xágoaicov] Phot Hes Et M || 21 ὀξυρεγμία] Ari- 

stoph fg 473 Phrynich praep 97. 8 Bo Phot s ὀξυρεγμεῖν Zon 1456 || 23 croixeiov] 
Phot BAV 242.10 δωδεκάπους «κιά — Suid bekámouc «κιά, Aristoph Eecl 648 

eum schol (Suid), cf I72 | 26 δρυπέπεις] Moeris 194. 15 5p. ᾿Αττικοί, πέπειρος 

Ἕλληνες cf Hes δρυπετεῖς 
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Libri VI 45—48 13 

«τραβήλους ὠνόμαςε Φερεκράτης (I fg 13. 2 Ko): ἐκαλοῦντο δ᾽ αὗται 

καὶ φαύλιαι. ἃς δ᾽ οἱ νῦν θλαςτάς, [ταύτας ( πυρῆνας οἱ κωμικοί 

(III p 594. 1151}: καὶ θλαςετὰς δ᾽ ἐλάας ἐν Νήςοις ἂν εὕροις ᾿Αρι-ἢ 
(cropávouc (fg 391).| θέρμους δ᾽ ("AXezic. εἴρηκεν! (II p 395. 266)" 

| [ToUc 0épuouc qaruv| 

[eri τῶν προθύρων τὰ λέμμαθ᾽ ἐδὁτιὴ κατέλιπεν ἢ 

κοκκύμηλα τῶν ἀποθέτων. εὐκάμινα᾽ ταῦτα δὲ καὶ μόρα Αἰεχύλος 

(fg 116,264 N) ὠνόμακεν, τὰ ἄγρια οὕτως ὀνομάςας τὰ ἐκ τῆς βάτου. 

(ráxa δ᾽ ἄν τις καὶϊ κεράεια ὑφαίη, κέραςον τὸ δένδρον ἐν τῷ περὶ 
ὑφύεεως Ξενοφάνους (VS Diels 52. 12) εὑρών.) χόνδρος, κῶνοι, 

μαλάχη, θριδακίνη, κινάρα᾽ ἐοὕτω γὰρ παρὰ τοῖς Δωριεῦει ποιηταῖς 

[(ϑοραίτοβ fg 22 C GF Kaib) ἔετιν εὑρεῖν καλουμένην τὴν ἄκανθαν ἢ 
εἰκὺς καὶ εἰκυὸς πέπων, ὃν xai ςπερματίαν ὠνόμαζον. ὑτήθη, κογ- 

χύλια, fóÓcrpeo, πορφύραι, κήρυκες, κάραβος, ἀςτακός, χῆμαι, κόγχαι, ἡ 

[xrévec, τευθίδες. πολυπόδεια κρέα ἢ πλεκτάναι,, εηπίαι εηπιδάρια. 

ἐχῖνοι θαλάττιοι᾽ ἔνιοι δὲ καὶ ς«πάταγγας καλοῦειν ἐχίνων τι εἶδος. 

μήτρα, τέμαχος, ευῶν πόδες ἢ μῆλα τῶν '€cmepibuv, μῆλα τῶν 

ὡραίων, κυδώνια μῆλα ὡς ᾿Αριετοφάνης (fg 924) ἰῇ ῥῥ οὺχ ἁπλῶς xu- 1j 

Ρ  δώνια ἢ καὶ φαύλια δὲ μῆλά τινα ὠνόμαζον. εῦκα τῶν χλωρῶν. 

τυροῦ τροφαλίς, τυρὸς xAupóc: τὸν δὲ ξηρὸν ἰεχνὸν ἔλεγον. ὃ γὰρ 

ὀξερίας τυρὸς εἴρηται μὲν l'év^ τῇ κωμῳδίᾳ (CGF I p 216. 218 Kaib), 

(ικελικὸν δὲ τὸ ἔδεεμα. ταρίχη lTovrixóá, ταρίχη Φρύγια, ταρίχη 

Αἰγύπτια, ταρίχη ζαρδῷα, ταρίχη Γαδειρικά. ὡραῖα τεμάχη cxóuppuv, 

1 τραμβύλους A τραμβήλους II B | 2 πυρῖνας AC | 6 λέγματα B || 13 εἰ- 

κυος kai cíkvoc A II BC, sed in marg cikóc καὶ cixuc. C [| 14. χημαί ἃ II [| 15 πο- 

λυπόδια A II | 16 θαλάςειοι BC | πάταγγας II B πάταγα A παταγας C correxi | 17 μή- 

τρας II | cuv] $io: II | Téuuaxyoc A semper | écmeptuv A II | μῆλα om S8 | 

18 οὐχ ἁπλῶς κυδώνια add Excerpt Paris Revue archéol 1874. 267 | 20 ξηρὸν] 

ckAnpóv A II | 21 é£epíac I] C | 23 γαδαρικά A 

2 mupf|vac| Herod II 92, IV 23, Hes | 3 θλαςτὰς] Athen 56 B: ᾿Αριςτοφά- 

νης plura | 7 κοκκύμηλα] ef I 243 | μόρα] Athen 51 C sq: Phot Lex 275.19, Eu- 

stath I1 1254. 25 | εὐκάμινα] v 1 233 (Amphis II fg 38 Ko) Athen 50 F Phot 
(Philippides Epicharm) Hesych | 11 κινάρα] Athen 71 A sqq | θριδακίνη] v ad 

VI τὸ Helladi Chrestom in Phot bibl p 532 a 12 Bekker | 13 Hes cikvóc ὁ 

ςπερματίας | 14 ἀςτακός] Athen 105 B Hes | 16 ἐχῖνοι θαλάττιοι] Hes | cmá- 

ταύγας] ef Athen 91 Β: ᾿Αριςτοτέλης (HA IV p 530a 34) δέ qna τῶν ἐχίνων 

πλείω γένη eivat . . τό τε τῶν ς«πατάγγων, Ci ppuv (fg 102 Kaib), 'Apicropávnc 

ἕν Ὁλκάειν (fg 409 Ko) . . ς«πατάγγην, Hes ςπατάγγαι " οἵ μεγάλοι ἐχῖνοι οἱ θαλάτ- 

1101 | 30 τροφαλίς] Phrynich praep soph 113.5: Schol Aristoph Vesp 837: Eupolis, 

Phot Hes | 21 ó£epíac] Hes | 23 ταρίχη Φρύγια, Γαδειρικά Eupolis fg 186 | ckéu- 

8poc, θυννίδες, κολίαι — μύλλοι Aristophanis Ὁλκάδες fg 414 ap Athen 118 D 

46 

41 

48 
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κεςτρίνων, κύβων, θυννίδων. θύννοι, κολίαι, ς«απέρδαι, λεβίαι, μύλλοι. 

᾿Αριετοφάνης (Pae 555) δὲ καὶ ταρίχιόν που λέγει. καὶ οὐδετέρως 

μὲν τὸ τάριχος οἱ ᾿Αττικοί, Ἴωνες δὲ καὶ Δωριεῖς ἀρρενικῶς καὶ τῶν 

᾿Αττικῶν l'év Διονυςεαλεξάνδρῳ Κρατῖνος (fg 40)" 

gnis ἐε εξ ον rh ond δῇ 

320 

49 [δ δὲ ταρίχους ἸΠοντικούς. ἢ 5 
καὶ τιλτὸν δὲ τάριχος τὸ λεπιδωτὸν ἐκάλουν, dic Πλάτων ὃ κωμικός 

(I p 655. 193) [καὶ περιιὼν ἐγ) ἅμα, Κὶ 
[muróv τάριχος ἐπριάμην τοῖς οἰκέταις." 

᾿Αριετοφάνης δὲ (fg 686) 
τὸν ς«απέρδην ἀποτῖλαι χρή 10 

Kür' ἐκπλῦναι καὶ διαπλῦναι. 

πο γε ΠῚ 

ἔξεςετι δ᾽ εἰπεῖν ἥπατα ςεευκαςμένα, ἥπατα ευῶν ςεευκοτραγηκότων, 

ἐἢ χηνείων fjmáruv|. ἰχθῦς ἐκ ταγήνου, ἰχθῦς ἐξ ἅλμης" οὕτω γὰρ 1 

50 ἐκάλουν τὸν ἰχθύων ζωμόν. ἔξτρίγλη, ckápoc, λάβραξ, μύραινα, κε-Κὶ 

l'crpeUc, χρύεοφρυς, γόγγρος, μελάνουρος, ἀνθίας, εφύραινα᾽ ταύτην δὲ 15 

καὶ kécrpav ὠνόμαζον᾽ τῶν δὲ κεετρέων τοὺς νήςτεις ἐπήνουν. ['τρά-" i 
Βῦ ξ , pc & , ἀλλ θ 2 , ^ * AA , 2 , ἢ 

ἤχουρος, ξιφίας, ἀμία, κάλλιχθυς, ὀρφός ἢ τὸ ᾿Αττικώτερον ὀρφώς, i 

φάγρος, ckxopmíoc, κίθαρος, Baríc, θυννίς, θύννος, [rAabükoc, M cuvóbouc, 

κίχλη, ἔλλοψ, εάλπη, ['roAeóc,] ἐγχέλεις --- οὕτω γὰρ! κατὰ πλῆθοςῇ 

(é£égpepov, καίτοι ἐπὶ τῆς μιᾶς ἔγχελυν ἔλεγον" ---- ἀφύαι, ψῆτται, so 

51 μαινίδες, ᾿ἀκαλήφη, ὑἱκαρίδες,ἢ μεμβράδες, κωβιοί, νάρκα,ἢ φυκίδες. 

καὶ ᾿ἑψητῶν δὲ λοπὰς᾽ εὐτελές ἐτι) βρωμάτιον ἦν, ὥςπερ καὶ τριχίας. 

1 θυνίδων BC | θῦνοι ΑΒ θύνων C | «απερδέλ᾽᾽ βίαι F | λεεβίαι AS | 

ἄμυλλοι A II. μύλοι C. | 2 ταριχον II || 8 ápcevixic A IL B | καί τινες τῶν BC | 
5 ὁ δὲ] ἄξω Athen III 119 B || 6 λεπιδωτὸν] Aemicróv coniec Charitonidu cl Hes 

ὀλόπτειν᾽ τίλειν, Aemizew || 8 τίλτον τάριχον Α || 10 ἀποτεῖλαι H C. ámoceivoi A || 

11 καὶ καταπλῦναι À | 18 xaveiuv Β xeweiuv C | ἰεχύες Β ἰχθύες C, Tum BC || 

15 ἀνίας II | φύρανα II | 17 ὀρφώς] ὀρφός iterum II | 18 Bárric Α |j θύνος A || 

19 ἔλλαψ Α | ἐγχέλυες A II. ἐγχελυς B || 20 ἐξέφερον] μιξέφε(ό F)pov II| 21 με- 

νίδες II καινίδες B | ἀςκαλίφη A | νάρκαι Jl | φοικίδες O tum ΒΟ: τῶν δ᾽ 
ἄλλων ἰχθύων τὰ ὀνόματα ευνήθη καὶ γνώριμα rcv oiov φάγρος δελφὶς καὶ τὰ 

ἄλλα τῶν ἐν ὕδαειν — L qui add πίνας μαινάδας καὶ τὰ τούτοις ὅμοια || 22 éye- 

10v À | λωπάς II | βρῶμά τι À II 

3 τάριχος] Athen 119 E ̓ Αττικοὶ δὲ οὐδετέρως λέγουει et 119 D ᾿Επίχαρμος 

δ᾽ àpceviküc εἴρηκεν ὁ τάριχος (fg 162 Kaib) et 119 B Κρατῖνος (fg 40) alia 

multa | 6 τιλτὸν] Hes | 10 camépónv] cf Athen 117 A 808 E Phot Hes || 13—22 

ef piscium catalogum alphabetic ap Athen VII | 15 ςφύραινα — 16 xécrpav] — 
Athen 323 A (Δωρίων) sqq || 16 xecrpéuv vricreic] Athen VII 807 D | 17 ὀρφόεο — 

óppuc] Athen 315.A sq (Pamphilos) inter multa alia: ópqu)c Aristoph Vesp 493 

Hes Suid Et M || 21 ἀκαλήφη] Aristoph fg 560, Pherecrates fg 24: Athen 90 A, 
Suid Phot Hes, Miller Mél p 382 || 22 ἑψητῶν λοπὰς] Aristoph fg 52 ap Athen 
301 A Hes 
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εἴποις δ᾽ ἂν Ócréuv κελύφη, xoi καράβων ὄετρακα, καὶ ἰχθύων 

λέπη καὶ λεπίδας καὶ λέμματα, καὶ ἀκάνθας καὶ βράγχια καὶ ἔγκατα 

καὶ ςάρκας, καὶ ἔκρανίον γὙλαύκου, ὅπερ εὐδόκιμον ἦν. 

κωλῆνες ἑφθοί, ἀκροκώλια δίεφθα πλευρὰ δελφάκια, ἔριφοι, 52 

5 ἰλαγὼ! καὶ κρέα λαγῷα καὶ cyeMoec. Κκίχλαι, κόςεευφοι, ςπινίδια," 
ἀλεκτρυόνες ἀλεκτορίδες, πέρδικες, γέρανοι, χῆνες, νῆτται, περιςετεραί," 

l'párra, τρυγόνες, ταοί,ἢ ἀτταγαί, ἀμπελίδες, ἃς νῦν ἀμπελίωνας κα- 

AoOctv, paciavixoi ὄρνιθες. ὑπογάεςτρια, οὔθατα,} ἠτριαῖον δέλφακος, 

φῦεςκαι, ἀλλᾶντες, χόλιξ καὶ χολίκια ὕεια, κωλῆνες τεταριχευμένοι," 

10 CX€eMbec δὁλόκνημοι αἱ πέρναι, ἤνυςτρον᾽ ἔςτι δὲ γαςτρίον fjbucuévov, 53 

ὃ καὶ τάκωνας ἔνιοι κεκλῆςθαι παρὰ Κράτητι ὑνομίζουςει τῷ κωμικῷ 

μόνῳ καὶ ἅπαξ εἰρηκότι ἐν Θηρίοις "ἢ (17) 

33:3. 25.0 [οὐκ ἄρ᾽ ἔτ᾽ οὐδὲν κρέας, ὡς ὑμεῖς λέγετ᾽, οὐδ᾽ ὁτιοῦν ἐδόμεεθα," 
l'oób' ἐξ ἀγορᾶς, οὐδὲ τάκωνας ποιηςόμεθ᾽ οὐδ᾽ ἀλλᾶντας.ἢ 

15 (014 δ᾽ οἴονται τοὺς τάκωνας ἐκ ταγήνου κρέας, ἢ créaroc τροχοὺς 

«àv ἁλεὶ καὶ ξηροῖς foUcuac κοπέντας. ἔπϑον,"ὶ πυριάτη᾽ [ἰΦιλιπ-" 54 

[ῇπίδης δ᾽ ἐν Αὐλοῖς (III p 304. 10 Ko) καὶ} πυρίεφθα ψεἴρηκεν." 

ἀεφάραγος ὁ ἀκανθίας, ὄρμενος ἥμερος ἀςφάραγος᾽ καὶ πᾶν δὲ 

τὸ ὑπερῆεξηνθηκός, ὅπερ ἐκκεκαυληκὸς καλοῦςειν, ὄρμενον ὠνόμαζον, 

go καὶ τὸ ὑπέρωρον γενέεθαι ἐξορμενίςαι. ῥάφανος fj κράμβη. Κἱὑτὸ δ᾽ ἢ 

l'óvopa τῆς κράμβης ἔεςτι μὲν καὶ παρ᾽ ἢ ̓Αριετοτέλει [ἐν τοῖς περὶ ζῴων" 

2 λοπίδας ἃ λωπηδας II | 4 ἕφθοί] εὔθιοι II | ante πλευρ. BC add καὶ 

τὰ κρέα | πλευρία : πλευραί A πλευραῖα II BC eorr Kuehnius e Pherecratis 

versu $59 v 21 | 5 λαγῶοι C | «κελίδες Ο cf 110 | 6 ante πέρδικες A. ἀττά- 

yo, II ἄττα γε cf 17 | 8 ἰτριαῖον A | 9 ἄλαντες II. ἄκραντες Β |. χόλυξ II | 

χολίκαια Dix IL | κωλῆρες ἃ κώλινος I] | 10 ckxeMbec II BC οὗ 15 | πτέρναι Α | 

yacrpíówv B | 11 τὰς κῶνας II | 13 ἔτι] écr II. écriv A corr Bergk | ὁτιοῦν) 

ὅτι À | ébouecOo' A | 15 κακῶνας ἐκ ταγεῖν οὐ II | 16 πτύον II | post κοπέντας 
BC ita τὰ δ᾽ ἄλλα τῶν κτηνῶν καὶ τῶν ἐν τοῖς Zujoic μορίων ὀνόματα Tpó- 

δηλα | 18 ἀςφάραγγος II, B utrumque | ὁ κανθίας II | 21 — p 16, 3 BC ὡς καὶ 

'"ApicroréAnc. "Avr. δὲ τὴν pág. καὶ xp. λέγει 

4 xuAfjvec] Phrynich Ecl p 77 Lob | ἀκροκώλια δίεφθα] BA VI 871. 32 

(Phot): Τηλεκλείδης (fg 48) | leguntur in Pherecratis fg 108 ap Athen 268 E 

(v infra $ 58) haec: ἀκροκώλια δίεφθα, πλευρὰ δελφάκεια, 9 χόλιξ, 10 cyeMbec 

ὁλόκνημοι, in Antiphanis fg 120 haec: 6 πέρδικες, χῆνες νῆτται, φάτται || 5 λα- 

γῶα] Moeris 202. 22 B Phot: "Apicropávnc || 8 ἠτριαῖον δέλφακος] Aristoph fg 
318.6 | 11—14 cáxuvec] Hes | 16 πῦον] — Athen 658 DE, BAVI 357. 14 Phot 

Schol Aristoph Pac 1150 (Suid) | πυριάτη] v ad 1 248 || 18 ἀςφάραγος óppuevoc] 
v ad 1 247 | 19 ὄρμενον] Phot (Nixócrparoc II p 228.34 Ko) BA 38.17 Hes 

Athen II 62 F | 20:sqq ῥάφανοι] v ad I 247 
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ΚΩ͂ p 851* 156)}} 'ῥάφανος, βἣν καλοῦςί τινες κράμβην᾽, ἄντικρυς 9" 

αὐτῷ κέχρηταιβ! ᾿Αντιφάνης [έν ᾿Αγροίκῳ᾽ αὶ (II fg 6 Ko) 

κραμβίδιον ["ép0óv, χάριεν, ἀςτεῖον πάνυ." 

γογγυλίδες λέγουςει δὲ καὶ γογγύλας. βολβοί, ὑἐτεῦτλα, κολοκύνται. 17 

loi μέντοι τῶν κρεῶν μερίδες ἰδέαι καλοῦνται, τὰ (6'| ὀψίγονα 

τῶν ὑῶν μετάχοιρα. τὸ δὲ περιφέρεςθαι τὰς μερίδας περιφορὰν Ξε- 

vopüv (Cyrop II 2. 4) ὠνόμαςεν. τό ῥὑἐδὲ) δέρμα τοῦ χοίρου φορίνην 

καλοῦςει, τὸ δὲ κρέας ὑεικὸν dc καὶ βοεικόν. τὸ δ᾽ ὀπτὸν κρέας 

φλογὶς ἐκαλεῖτο. ['€ouoó δὲ κλῆρος fj πρώτη τῶν κρεῶν μοῖρα. τὰ 

μέντοι θνηςείδια κρέα κενέβρια ἐκάλουν, ᾿ἐπανθρακίδας (oe τὰ ἐπην-ἢ 

ἐθρακωμένα ἰχθύδια. ἢ 

εἴποι δ᾽ ἄν τις ζωυμοὺς καρύκην καρυκεύματα, ξκαταχύεματαἶ, 

ἀβυρτάκην, παροψίδα᾽ ἔςτι δὲ καὶ τοῦτο ζωμοῦ τι εἶδος ἢ ὡς τινὲς 

μάζης, ἢ παρενθήκη τις ὄψου, [ὃ οἱ νῦν ἂν εἴποιεν παροψημάτιον. 

καὶ παεταὶ δ᾽ εἰείν, [ὡς Εὔπολίς (fg 365) onc ζωμὸς ἀλφίτων 
μέτα ᾿Αριετοφάνης ἐδέ Poncii (fg 681) 

χορδαΐ, φῦεκαι, παςταΐ, ζωμός, χόλικες. 

μίμαρκυς δὲ κοιλία καὶ ἔντερα μεθ᾽ αἵματος ἐςκευαςμένα, μάλιετα δὲ 

λαγωῶν. ὁ δὲ μέλας καλούμενος ζωμός, Λακωνικὸν μὲν ὡς ἐπὶ πολὺ 

τὸ ἔδεεμα, écri δ᾽ fj καλουμένη αἱματία. 

τὸ δὲ θρῖον ὧδε ἐςκεύαζον. ε«τέαρ ὕειον ἑφθὸν ῥλαβὼν. μετὰ 

γάλακτος μίγνυ χόνδρῳ παχεῖ, cuugupácac δ᾽ αὐτὰ τυρῷ χλωρῷ καὶ 

λεκίθοις div (Pkoi ἐγκεφάλοιςἢ᾽, περιβαλὼν εὐκῆς φύλλῳ εὐώδει, 

ζωμῷ ὀρνιθείῳ ἢ ἐριφείῳ ἔνεψε, ἔπειτα ἐξελὼν καὶ τὸ φύλλον [àge-"fj 

4 post βολβοί A add cépic καὶ ἰντίβιον || 5 κρεῶν] ἀκραίων C κρεῶν (μοῖ- 

por) μερίδες ἰδίως koX. coniec Charitonidu cl I 84 | 6 oiv II | 7 qopivnv] φοι- 
νικὴν A | 8 cueióv Ο cuixóv B. ὑικὸν II | βοϊκὸν A II BC | 10 θνηείδια II 

BC | kevéBia A καὶ végpia ΒΟ xai νέκρια II || 12 ζωμοῦ A II | καταχυςμάτια 
II C | 14 παροψιοεμάτιον 1I | 15 Zuut&v Α || 16 μέτρα A || 17 χόνδραι A om S | 

φύεται A II | 18 μίμαρκες A || 22 ἐμίγνυ SC ἐμίγνυον B | 24 évijye SCB 

cuviye Ε' cóvayov A 

6 μετάχοιρα] cf VII 1. 87 et 1251 ubi vid adnot | 20 popivnv] Harp: ᾿Αριετομέ- 
νης ἐν l'óna (I fg 10 Ko) | 9 Ἑρμοῦ κλῆρος] aliter Phot s '€puoó et s κλῆρος Hes | 

10 émavOpaxíbac] Aristoph Ach 670, Hes | 12 xapóxnv] Hes | καταχύςματα] sic 
Phot | 13 ἀβυρτάκη] BA 123.23 (Fhot L) Pausan Lex (p86 Schw) ap Eustath 

1854.20 et 18 (Dionys) | παροψίδα] cf X 87, Phrynich p 176 Lob || 15 πάεται]) 

Hes cf Ael Dionys L ap Eustath 1278. 53 (p 161. 20 Sehw) | 18 μίμαρκυε) 
Aristoph Ach 1077 Hes μίμαρκυς. κοιλία xai ἔντερα τοῦ ἱερείου μεθ᾽ αἵματος 

ckeuaZóueva. μάλιετα δὲ καὶ ἐπὶ λαγωῶν αὐτῇ ἐχρῶντο. ὁτὲ δὲ καὶ ἐπὶ ὑός. ὁ 

δὲ Φερεκράτης παίζων καὶ ἐπὶ ὄνου qnci | 21 θρῖον] Hes 

$0 



5 

10 

18 

30 

Libri VI 58—61 11 

tLAdv] ἔμβαλε εἰς ἀγγεῖον ἔβγέμον"! μέλιτος ζέοντος. καὶ τὸ μὲν!" 

[Óvoua τῷ ἐδέεματι προςέθηκε τὸ φύλλον, fj δὲ μῖξις πάντα ἐξ ἴεου 

δέχεται, τῶν δὲ λεκίθων πλέον, ὅτι πηγνύουςει καὶ cuvicráciv. 

οὐ φαῦλον δ᾽ ἴεως παραθέεθαι καὶ τὴν Φερεκράτους λέξιν" 

(fg 108) 

[ποταμοὶ μὲν ἀθάρας καὶ μέλανος ζωμοῦ πλέον" 

[διὰ τῶν crevurmüv τονθορυγοῦντες ἔρρεον.. ἢ 
[φύςκαι δὲ καὶ Zéovrec ἀλλάντων τόμοιἠ 
παρὰ τοῖς ποταμοῖς εἴζοντ᾽ ἐκέχυτ᾽ ἀντ᾽ ócrpóku v." 

[καὶ μὴν παρῆν τεμάχη μὲν ἐξωπτημένα," 

l'karaxucparíoici παντοδαποῖςιν εὐτρεπῆ," 

Κῇτεύτλοιςί τ᾽ ἐγχέλεια ευγκεκαλυμμένα,ἢ 

l'cxeMoec τ᾽ ὁλόκνημοι πληςίον τακερώταται" 

[ἐπὶ πινακίεκων, καὶ δίεφθ᾽ ἀκροκώλια 

᾿ ἥδιετον ἀτμίζοντα, καὶ χόλιξ βοός," 

[καὶ πλευρὰ δελφάκια ἐπεξανθιςμένα ἢ 

l'xvaupóraT' ἐπέκειτο ἐπ᾿ ἀμύλων καθήμενα." 

παρῆν δὲ χόνδρος γάλακτι καταμεμιγμένος ἢ 

Hév καταχύτλοις λεκάναιςι κἀμύλου τόμοι.. Κὶ 

[ὀπταὶ κίχλαι δ᾽ ἐπὶ τοῖςδ᾽ ἀνάβραςτ᾽ ἠρτυμέναι 

ἔπερὶ τὸ «τόμ᾽ ἐπέτοντ᾽ ἀντιβολοῦςαι καταπιεῖν. Κὶ 

αἱ δὲ περιτταὶ ς«κευαείαι ὀνθυλεύςεις καὶ μονθυλεύςεις ἐκαλοῦντο, ὡς 

παρὰ Μενάνδρῳ (fg 462. 10) αἱ ὑποετάςεις, ζωμὸς παχὺς ξἀμύλῳ 
ἐπηγνύμενος.Ἶ 

ἐκ δὲ βρωμάτων ἔεςετι καὶ τὰ Ócmpia, ἃ καὶ χέδροπα ὠνόμαζον, 

ἔτνος, φακῆ,} πιςός --- ᾿᾿Αριεςτοφάνης (fg 22) ἐδὲ καὶ πληθυντικῶς 
βλέγει! τοὺς TicoUc| — κύαμοι οἱ καὶ πύανοι, ἀφ᾽ ὧν καὶ τὰ πυανέ- 

8 λεκυθίων Α | ὅτι πηγνύουςι] ἐπιπηγνύουςι AB. ἐπιμιγνύουει II || 6 ἀθά- 

pnc et πλέοι Athen | 7 crev. θορυβοῦντες ἃ | post éppeov tres versus desunt: 

Athen | 8 δὲ] τε AF | φάεκεται καὶ S | 9 cíZovra II. ciZovrec Α Athen ἐκέ- 

χυντ᾽ Athen | 11 mavrobóamíjcw II | εὐτρεποὶ II | 12 ἐγχέλυα AS ἐγχελίας 

F eorr. Sehweighaeuser | 13 cyoMóec ἃ | τῇ δ᾽ A | 14 ante ἐπὶ II ad «e | 

16 δελφακίας A | 17 χαυνώρατ᾽ A | ἀπέκειτο F || 18 μεμιγμένος AS xara- 

veviuuévoc Athen | 19 καταχύτοις F καταχύταις A | λεκάνι(ε F)j: IT. | ἀμιλ- 

λοῦ ταίμοι S πυοτομοι Athen | post τόμοι desunt tres versus: Athen || 20 ἐπὶ 

τοῖςδ᾽ om S et Athen | ἀνάβροιςτ᾽ A || 22 βονθυλεύςεις x. μονθ. II | 27 κυα- 

νέψια BC, rectius πυανόψια 

4 Φερεκράτουε] 1 6—21 — Athen 268F | 25sqq ócmpia ete cf Athen 406 

Bsqq | xébpomo] Aristoph Byz (p 228 N) ap Erotian Gloss Hipp p 93.6 Nach- 

manson Phot Hes | 26 ἔτνος] Hes | micóc] Phot: "AAe&ic. || 27 πύανοι, πυανέψια] 

Harp Phot Hes 
Lexicogr. Graeci IX: Pollux ed. Bethe II 2 
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18 Βιβλίου ς΄ 61—63 

ψια fj ἑορτή, Pkorépixroa, κέγχροι, ὄρμενοι, cücaua', μελίναι, πτιςάνη. 

[Κρατῖνος (fg 291) δὲ καὶ χυλὸν πιεῖν εἴρηκεν Ἢ 
[ἀλλ᾽ εἴςιθ᾽ εἴεω, καὶ πιοῦςα χυλὸν ἀναπαύου κακῶν." 

ἔλεγον δ᾽ ἔτι καὶ émímacra λείχειν᾽ ἣν δ᾽ érvoc καὶ ἐπιπάττοντες 

ἀλφίτων λεπτῶν καὶ ἐλαίου ἤεθιον. [koi πολφοὶ δέ ὑτιΐ ἐκαλεῖτο," s 
ἐϊμηρύματα ἐκ «ταιτός,) ἃ τοῖς ὀςπρίοις ἐνέβαλλον, ἀφ᾽ ὧν ἔτι καὶ νῦν 

62 P'óvouáZero1 παρά τιει ὑτὸ πολφοφάκη. ᾿Αριςτοφάνης (fg 681) δὲ τῶν 

ἐπολφῶν μνημονεύει ἢ 

᾿πολφοὺς δ᾽ οὐχ fjwov ὁμοῦ βολβοῖς.} 

εἴη δ᾽ ἂν ἔτνους ἰδέα καὶ τὰ χίδρα᾽ γίνεται δ᾽ ἐκ πυροῦ χλωροῦ, ὃν 10 

χιδρίαν ᾿Αριετοφάνης (fg 889) καλεῖ. ὁ δ᾽ αὐτὸς καὶ παλημάτιον ῥό- 

φημά τι ὠνόμαςεν (fg 682): 

[ν᾽ ἐπαγλαΐεῃ τὸ παλημάτιον, καὶ μὴ βήττων καταπίνῃ." 

ἴεως δ᾽ ἂν εἴη ἐκ παιπάλης, ὅ écri τὸ λεπτότατον τοῦ ἀλεύρου. καὶ 

ἀθάρη δ᾽ ἔτνος ἐκ πυροῦ. τὰ δὲ εὐυγκεκομμένα λάχανα xvicrà ἐκά- 15 

λουν, ὡς τὰ ἄγρια κιχόρια, καὶ icxvà λάχανα τὰ λεπτά. [oi κωμικοὶ 

(ΠῚ p 608. 1196) δ᾽ ὠνόμαζον τὰ περικόμματα (koi χναύματα. τὰ 

[δ᾽ αὐτὰ! καὶ νωγαλίεματα΄ ἀλλὰ τοῦτο ποιητικὸν fécxóruc." 

63 icréov δ᾽ ὅτι παρὰ τοῖς PrroAotoic;j εὐδοκίμουν μύραινα ἐκ πορ- 

θμοῦ καὶ μύραινα Ταρτηςεία, καὶ θύννος Τύριος, καὶ κεςτρεὺς ἐκ (κιά- 90 

θου, καὶ ἔριφος ἐκ Μήλου, καὶ κόγχαι Πελωρῖναι, ὅθεν ἴεως καὶ αἱ 

vóv καλούμεναι ἸΤελωρίδες ὠνομάεθηςαν, τεῦτλον ἐξ "Ackpnc, μαινίδες 

ἐκ Λιπάρας, γογγύλαι ἐκ Μαντινείας, Μηθυμναῖοι κτένες, γαλεὸς ἐκ 

Ῥόδου, ψῆτται ἐξ Ἐλευεῖνος, ἀφύαι Φαληρικαΐ, τρίγλαι Αἰξωνικαί, ἐγ- 

χέλυες δ ἐκ" Βοιωτίας fai! Κωπᾷδες, ὡς ἐκ CixeMac αἱ πλωταί, δὲκαὶ ἢ ss 

1 κατέριχνα κέρχνοι C || 2 ποιεῖν II 4 ἔλεγε Α | λήχειν II. λήχην BO | 
ἔτνος dic ἔπ. A II || ὅ λευκῶν AS | 5 ἐκαλοῦντο II C 5/6 ἐκαλεῖτο lacuna à A | 

ὃ ἀνέβαλλον II | 9 πολφοῖς AS | éyov A | 10 ὃ A || 11 et 13 παλαιμάτιον II | 

18 καταπίνοι À || 14 πεπάλης II BC | mem. xoi μὴ βηπτώτατον τοῦ 8S || 16 λάχ. 

καὶ λεπτά B icyvà λεπτὰ λάχ. II icy. λάχ. λεπτὰ λάχ. ἃ || 18 νωγαλλίεματα Ὁ | 

21 πελωρίναι B πελωρικαὶ Brodaeus | 23 λιπάρης A | γογγυλὶς C | 24 ἀξωνι- 

καὶ ἃ ἐξωνικαὶ II C. ἰωνικαὶ B corr Kuehn 

1 ueMvoi] Harp Hes | 4 ἐπίπαςτα] Aristoph Eq 103. 1089 || 9 πολφοὺς] 
Phot Hes | 10 χίδρα] Aristoph Eq 806 Pac 595 | 15 ἀθάρη] BAVI 861. 88 

(Phot L): 'Apicropávnc TIAoUvu (673) .. καὶ ἐν Γήρᾳ. . Κράτης "Hpwav (fg 9) 

BAI10 | κνιςτὰ] Athen 373 A: Aristoph fg 908 cf Antiph II p. 43. 19 Phot 

(Eustath 872.9) Hes | 16 ἄγρια κιχόρια] B AUI 105. 21 (Phot): Aristoph Δράμαειν | 

18 νωγαλίεματα] Athen 47 D νωγαλεύματα: ᾿Αραρώς II fg 8 Ko || 20 sqq cf 

Athen VII Clem Alexandrin Paedag I c 2 Varro περὶ éóecuórwv ap Gellium 

VI16 | 24 τρίγλαι Αἰξωνικαί] Phot L cf Suid Hes 



Libri VI 63—66 19 

P'Oacía ἅλμη) καὶ Θάειαι ῥαφανῖδες, καὶ τυρὸς Κύθνιός τε καὶ Cixe- 

λικός, καὶ ἅλες Τραγαςαῖοι᾽ λίμνη δ᾽ αἱ Τραγάςαι Τρωικὴ ἢ πεδίον 

Ἠπειρωτικόν, ἀπὸ Τραγάςου, ὦ χαριζόμενος ὃ Τ]οςειδῶν τοὺς ἅλας 

ἐἔπηξεν. 

5 εἴποι δ᾽ ἄν [ὅτι ἢ καὶ φρύττειν φρύττουςα᾽ φρύγετρον τὸ ép- 64 

γαλεῖον. τὸ δ᾽ αὐτὸ kai κοδομεύειν [xoi κοδομεύουςα!, ἣν κοδομὴν 

καλοῦειν, καὶ τὸ ἐργαλεῖον κοδομεῖον, ὦ δὴ ἐνέφρυττον, ἴεως ἀγγεῖον 

κεραμεοῦν. καὶ μάττειν δέ, καὶ μάκτρα [oU ἔματτον, καὶ ὃ μάττων᾽ 

ἡἐμαγεύς᾽ fj δὲ μάκτραϊ ἐἑκαὶ) μαγὶς ἐκαλεῖτο καὶ «ςκάφη. 

T τὰ δ᾽ ἡδύεματα ἔλαιον, ὄξος [ὼς Εὔπολις (I fg 326) 65 

lotvou παρόντος ὄξος ἠράεςθη πιεῖν." 

τὸ δ᾽ ὄξος καὶ ἦδος ἐκάλουν. τάρος, ὼς CogoxMqc| (T G F 549) 

[οὐδ᾽ fj τάλαινα δοῦςα ταριχηροῦ γάρου," 

[καὶ Κρατῖνος (I fg 280) 

15 [δ᾽ τάλαρος ὑμῖν διάπλεώς (écriv| γτάρου." 

ἐλεπτοὶ ἅλες, ᾿ς ᾿Αριετοφάνης"ἢ (fg 151. 2) 

[eic ὄξος ἐμβαπτόμενος [ἢ λεπτοὺς ἅλας." 
- 

['πέπερι, ὡς Αλεξις ἐν Λέβητι (fg 121), οὗ τοῖς ἰάμβοις xpncréov πε-ἢ 

ριειληφόει πλῆθος ἡδυςμάτων᾽ τὰ τὰρ τοιαῦτα παρὰ τῶν οὐ πάνυ" L J 

20 [ἀρχαίων ληπτέον." 

ὀρθῶς γε. πρῶτον λάβ᾽ ἐλθὼν εήςεαμα. —" 66 d 
[ἀλλ᾽ ἔςτιν ἔνδον. — ἀςεταφίδα κεκομμένην, "ἢ 
ῦ , » ^ , , TM 

l'uópa0a, dvn0ov, νᾶπυ, καυλόν, είλφιον," 

Pxopíavvov αὖον, ῥοῦν, κύμινον, κάππαριν, "ἢ 

25 Fóptravov, γήτιον ἐἄνοιττον᾽ θύμον," 

l'cpákov, είραιον, πέπερι, πήγανον, πράςον." 

1 ῥεφανίδες II | 2 τραγάειοι α τραγαῶοι II | 3 τραγαΐου ASB τρα- 

γαωοῦ F corr Salmasius | 5 φρύγετον A || 6 κεδμεύειν II. | xu(o Ε) μοδεύου- 
cav II | 7 ἐνέφραττον ἃ | 12 εἶδος AB | γάρον BC || 13 ταλαινάδες cap. II 

15 ὑμῶν Athen IL 67 C | écrot Athen | 17 εἰς oüc τίς ἐνβάπτει C | λευκοὺς 
Athen IX 367 B | ξηροὺς Schol Aristoph Vesp 1312 || 19 ἐδεεομάτων vp. ἡδυ- 

cuátuv À | τῶν coi ἀρχ. T. 4. A || 21 óp0. τὸ mp. μὲν λάβ᾽ Athen IV 170 A | 
23 μάραθον Athen | 25 γίτιον II | ἄνητον Ed pr dvicov ed Basil ckópoóov 

Athen | 26 φακόν A | mémepiv II. céce Athen 

1 τυρὸς Κύνθιος] Alexis 172. 12 | {2 Τραγάςαι] Steph Byz Hes | 5 φρύγετρον 
et 7 κοδομεῖον I 246 | 6 κοδομὴν] Hes | 8 μάκτρα] — Helladii Chrestom in Phot 

bibl ed 279 p 533b 5, cf X 182 et 102 Phot (Aristoph) | 12 δος] Ael Dionys ap 
Eustath 1417. 19 (— p 167.190 Schwabe) Athen 67 C Hes cf Kock ad Antiphan 

II p 66. 134. 4 | Yápoc] Athen 67 B -- || 16 ἅλες] Athen 367 B -Ε || 19 ἡδυςμάτων] 

Athen 170 A .- ! 
9* 
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20 Βιβλίου ς΄ 66—69 

εἴη δ᾽ ἂν ἐκ τῶν ἠδυςμάτων καὶ λίτρον᾽ ["Avripávnc ἐν ΛευκαδίαΝ 

(II fr 142): 

[εηςάμου, λίτρου, κυμίνου, ἐῥοῦ, μέλιτος, ὀριγάνου, f" 

[ιἰ βατανίου,, ὄξους, ἐλαίου, eic ἀβυρτάκην χλόης." 

ἔνια δὲ τῶν ἡδυςμάτων ἐπῃνεῖτο ἐκ χωρίων, ὡς Εὔβουλος ἐν Γλαύκῳ 

ἐβφης" (II fg 19) 
l'koi νᾶπυ Κύπριον καὶ «ςκαμμωνίας ὀπόν, 
καὶ κάρδαμον Μιλήειον, καὶ κρόμμυον 

Capuo0pdxiov, καὶ καυλὸν ἐκ Καρχηδόνος 

καὶ εἴλφιον, θύμον τε τῶν Ὑμηττίων.} 

τοῦ μέντοι cihgíou τὸ μὲν cmépua καλεῖται ματγύδαρις,] fj δὲ ῥίζα 

είλφιον, τὸ δὲ φυτὸν καυλός, τὸ δὲ φύλλον μάςπετον. [xoi ἕτερον 
δέ τι ἥδυεμα ἐοικὸς εἰλφίῳ, ἧττον δὲ δριμύ, ἐκαλεῖτο μαγύδαρις.3 

ἐμίνθα δὲ ἢ μίνθη τὸ καλούμενον ἡδύοςμον, ὅπερ ὠνομάςθαι qaciv! 

ἀπὸ Μίνθης᾽ fj δ᾽ ἦν Πλούτωνος παλλακὴ εἰς τοῦτο τὸ φυτὸν μετα-ἢ 

᾿βαλοῦςα. ἱμέμνηται τῆς μίνθης Κρατῖνος ἐν τοῖς Νόμοις (fg 129)" 

[τυρῷ καὶ μίνθῃ παραλεξάμενος καὶ ἐλαίῳ." 

εἴη δ᾽ ἂν τῶν fjoucuóTuV καὶ τὰ ὑποτριμμάτια, ἃ καὶ καταχυεςμάτια, 

καὶ ckópobov καὶ ckopobóáAum καὶ ὀξάλμη, [ὼς Κρατῖνος ἐν ᾿Οδυςςεῦ-" 

ἔειν (fg 148}Ν 

φρύξας καὶ ἑψήςας καὶ éravOpakicac καὶ ὀπτήςας, "ἢ 

[εἰς ἅλμην καὶ ὀξάλμην κᾷάτ᾽ ἐς «κοροδάλμην" 

᾿χλιαρὸν ἐμβάπτων, ὃς àv ὀπτότατός μοι ἁπάντων" 

ὑμῶν φαίνηται, κατατρώξομαι ὦ ςτρατιῶται.Κὶ 

δ᾽ δ᾽ 1 Apicropávnc (év τῷ Γήρᾳ λέγει (fg 130)" 

᾿όξωτά, ᾿ειλφιωτά, BoABóc, τευτλίον," 

[περίκομμα, θρῖον, ἐγκέφαλος, ὀρίγανον." 
ς 

εἴη δ᾽ ἂν προεῆκον τοῖς ἡδύεμαςει καὶ ὃ κάνδυλος ἐξ ἀμύλου καὶ 

1 λευκάδι AF Aeukáa S corr Bekker || 8 νίτρου Athen II 68 A. || 4 βοτα- 
viuv Athen | ἐλαῶν Athen | 5 χωρίου AB | 11 μάνδαρις A | 13 μα- 

γύδαλις C μάνδαρις A || 14 μίνθη ἡμίνθον C | 15 Μίνθου A | ἡ δ᾽ fjv] τῆς TT. 
παλλακῆς... μεταβαλούεης C || 15.16 ueraBAn9eica A || 16 νόμοις] μύθοις II | 

21 ἐπανθρακώςας A cf Athen IX 885 C || 22 ckopoóáuvnv II | 283 ὃς ἀνυπόςτατός 

Α ὡς àv ὑποπτότατός (ὑποπτώματός F) II recte Athen || ?4 φαίνεται A || 26 ειλ- 

φιτιῶτα ἃ | 27 ὑποτρικομμα θρ. II 

1—16 Athen 68À | 5—10 Athen 28D Antiphani dat || 11 μαγύδαρις 
Phot-|-Hes | 14 μίνθα] Phot - Hes Schol Aristoph Ra 1075 || 19 ὀξάλμη 

— Athen 385 C 
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Libri VI 70—73 91 

Lrupoó (xoi γάλακτος καὶ μέλιτος" καὶ fj ματύλλη, Μακεδονικὸν εὕρημα, 

ἐδίψους ἐγερτικὸν βρῶμα, ὦ ἐχρῶντο uecoóvroc τοῦ πότου᾽ καὶ ὁ μυτ-Ἶ 

ἔτωτός, τρῖμμα ἐκ ckopóbuv δριμύ. ἱπολλὰ δ᾽ ἂν εἴη τῶν περὶ 

τὴν ἧἡδυντικὴν «κευαείαν ἐξευρεῖν ἐκ τῶν ὀψοποιικῶν ευγγραμμάτων" 

l'TTavroAéovroc καὶ Μιθαίκου καὶ Ζωπυρίνου καὶ (ζόφωνος καὶ Ἥτγη-ἢ 
l'cimmou xoi TTo£áuou xoi '€moivérov. ευναριθμοῖτο δ᾽ ἂν τούτοις" 

Ἡρακλείδης τε ὁ Cupaxoücioc xai Τυνδάριχος ὁ (ικυώνιος xai (ζιμω-" 

l'vaxríónc ὁ Χῖος καὶ Γλαῦκος ὁ Λοκρός, ὀψοποιικῆς πραγματείας" 

[ιεοφιεταί ἢὶ 
ἐκαλοῦντο δὲ καὶ οἱ ἅλες fjouvrfpec διὰ τὸ ἡδύνειν. xoi TO! 

βἀρτύειν ῥἐ δὲ ἡδύνειν) ἢ ἔλεγον. ἔφυλλάδας δ᾽ ἐκάλουν τὰ χλωρὰ 

ύποτρίμματα. τὸ δ᾽ ἐπὶ πᾶειν ἐπιφόρημα τύβαριν οἱ Δωριεῖς ἐκάλουν 

l'iv δ᾽ ἐν ὄξει ςέλινα.Κὶ 
[ἐπεὶ δὲ τῶν χωρὶς ἄρτου βρωμάτων ἐπιμνηςεθέντες ὑπηνέχθημεν "ἢ 

[εὶς τὰ cóv ἄρτῳ ἐεθιόμενα, οὐδὲν ἂν κωλύοι"αο καὶ τὰ τῶν ἄρτων 

᾿εΐδη ευναγαγεῖν. toi μὲν} κριβανῖται [Lot δ᾽ ἢ ὀβελίαι, κόλλικεε, 

κόλλαβοι, ναςτοί, ἄμυλοι, κολλῦραι, ζυμῆται, εηςαμῖται, χαρίειοι, κα- 

χρυδίαι᾽ οἱ δ᾽ ἔτι φαυλότεροι πιτυρίαι. εἴποι δ᾽ ἄν τις καὶ ἄρτον 

πύρινον, πρὸς τὸν ἐκ κριθῆς διαιρῶν. οἱ δὲ εητάνιοι ἄρτοι ἐκ τῶν 

ςητανίων πυρῶν, οἵ εἰει τετράμηνοι᾽ ἔτητινὸν τΤὰρ τὸ ἐπέτειον. τὸν 

μέντοι χαρίειον πλακοῦντα εἶναι λέγουειν. ἐκαὶ) ἄνανος ὕ δ᾽ ἄρτοςΐ 

ἐἐγγυτέρω πλακοῦντος. Αἰγύπτιοι δὲ τοὺς εἰς ὀξὺ ἀνηγμένους ἄρτους 

8 ἐκ] διὰ ILC | 5 εὔφωνος F cógpuvoc S | 6 Pollucis Excerpt Paris 

Revue archéol 1874. 267: ὅτι ὁ TIázauoc eic fjv τῶν cogpicrÓv τῆς ὀψοποιητικῆς 

πραγματείας, καὶ ὡς ἀπ᾽ ἐκείνου οἶμαι ἐκλήθηςαν τὰ παξαμάτια | 8 ὀψοποιητι- 

τικῆς Α | 10 τὸ] τοῦτο A II || 16 κλιβανῖται B || 17 οὗ VI 36 ζυμῆται S. Ζυμή- 

ταις F ξυμῆτες ABC | 18 καγχρυδιαί B κεγχριδίαι Α | πιτυρῖται II || 19.20 cvráviot 

et εἰτανίων II BC | τῆτ. A cf Herbst Galeni de attic st testim p 67 et 153 || 20 eia 
oi erp. II | 21 ἀναλὸς Wackernagel cl Aristotel Probl 927* 35 | 22 ἐνηνεγμένους A 

1 ματτύης (sic) Athen 663 F Philemonis frg 12 affert, Phot Hes | 4—9 οἱ 

Athen 662 C ἀοιδίμων δ᾽ ὀψαρτυτῶν ὀνόματα καταλέγει Βάτων ἐν Εὐεργέταις 

(II p 327 Ko)... καὶ φροντίζομεν τί ζόφων (cf Anaxipp III p 296. 1 Ko) κατα- 

λέλοιπ᾽ ἢ τί (ζημωνακτείδης ὁ Χῖος ἢ Tuvóapixóc ὁ (ικυώνιος ἢ Zwmupivoc ... 

ἸΤαντολέων : solus Pollux, Μίθαικος Sieulus: Athen 516 C, 112 DE (Plat), Suid, 

Ἡγήειππος ὁ Ταραντῖνος ὀψαρτυτικός : Athen 516 CD, TTá£apoc: Athen 376 D, 

Suid Ἐπαίνετος óyapr.: Athen 662 D E, 516 C ete, Hes, Ἡρακλεῖδαι δύο Cupa- 

κόςσιοι quorum uterque ὀψαρτυτικά scripsit: Athen 516 C cf 661 E etc, Γλαῦκος 

ὁ Aoxpóc: ὀψαρτυτικά : Athen 661 E etc | 11 φυλλάδας] Athen 104 E: Καλλίας 
ἢ Διοκλῆς ἐν τοῖς Κύκλωψι (I p 694. 4 Ko) | 10 ἡδυντῆρες Hes ἡ. oí ἅλες. 
'€parocOévnc Phot L -|- Tryph (Walz rhet Graec VIII 756. 6) | 12 ὑποτρίμματα] Phot 
LHes || 16 ógeMa: vd ad p 22,14.15 || 17 vacrot vd ad p 22, 11 || 19.20 Phot L τητι- 

νοΐ πυροὶ oi τετράμηνοι oüc Ἴωνες εητανίους καλοῦειν οἵ Hes εητάνιοι et τῆτες... 

Δωριεῖς εᾶτες, ὅθεν ςατανίους πυρούς | Phrynich praep soph τητινόν᾽ τὸ ἐπέτειον 

10 

T1 

72 



99 Βιβλίου ς΄ 73—16 

— βκυλληςτεῖς ὠνόμαζον, ὡς ὀρίνδην τινὰ ἄρτον Αἰθίοπες τὸν ἐξ ὀριν-Ἶ 
Pbiou γινόμενον, ὅ écri ς«πέρμα ἐπιχώριον, ὅμοιον «ηςάμῳ. ὃ τγὰρ ὀρ-ἢ 

74 ᾿θοετάτης ἱεροῦ ἄρτου (m εἶδος.Ἶ τὸ δ᾽ ἐργαλεῖον, ἐν ὦ τὰ ἄλευρα 

διεςτήθετο, τὸ μὲν ἐκ cyoívuv πλέγμα κόεςκινον, [εἰ δὲ τῷ ἐτοῦ) κοςκί-ἢ 

ἔνου κύκλῳ ἀντὶ τοῦ. cyoívou λινοῦν τι εἰνδόνιονἢ εἴη ἐξημμένον, ὡς s 

ἀκριβέετερον τὸ ἄλευρον καθαίροιτο, ἀλευρόττηεις ἐκαλεῖτο, lei δ᾽ ἐξ 

βέρίου βῥεἴη), ἢ κρηςέρα. ἔνθα δ᾽ ἐπλάττοντο οἱ ἄρτοι, πλάθανον ἢ 
tóuoíuc καὶ δι᾿ οὗ ἐπλάττοντο. εἴρηται δὲ καὶ ςεμίδαλις (mapó ce"j 
Λυκούργῳ τῶ ῥήτορι (fg 90 Turic) καὶ πολλοῖς τῶν κωμῳδοδιδαςκά-" 

15 λων (Aristoph fg 412, Menand fg 518. 8)" (τράττις (I p 712. 2 Ko)! 
ἐδὲ καὶ τὴν γενικὴν εἴρηκε ςεμιδάλιδοςἾ ἀπὸ δὲ vacrüv ὃ vacro- 

φάγος καὶ τὸ ναςτοφαγεῖν, καὶ ὁ ναςτοκόπος παρὰ ΤΠ]λάτωνι (TU. kw-1 
ὑἡὑμικῷ (I p 664. 240). μᾶζαι δ᾽ αἱ μὲν iepat, ἀμφιφῶντες μὲν oUc 
ἔφερον εἰς Μουνυχίας ᾿Αρτέμιδος, δᾷδας fjuuévac περιπήξαντες, ὀβε- 

λίαι δ᾽ ἄρτοι οὗς εἰς Aiovócou ἔφερον οἱ καλούμενοι ὀβελιαφόροι, 

léx μεδίμνου ἑνὸς ἢ δυοῖν ἢ τριῶν τὸ μέγεθος, δι᾽ ὀβελίεκων τινῶν 

76 l'eipruévouc, ἀφ᾽ ὧν καὶ τοὔνομα. πέλανοι δὲ κοινοὶ πᾶςει θεοῖς, (uc 

HLoi εελῆναι τῇ θεῷ } κέκληνται δ᾽ ἀπὸ τοῦ ςεχήματος, ὥςπερ καὶ Ó" 

[βοῦς᾽ πέμμα γάρ écri κέρατα ἔχον μεμιμημένα, προςφερόμενον ᾿Απόλ-" 

['Auvi Pkoi ᾿Αρτέμιδιῆ καὶ Εεκάτῃ καὶ (ελήνῃ.] μελιτοῦττα μὲν Tpo-f 30 
ὑφωνίῳ ὡς ἀρεετήρ, καὶ ὑγίεια ὁμοίως" καὶ γὰρ ὑγίεια μάζης τι εἶδος.ἵ 

[oic δ᾽ ἄνθρωποι χρῶνται μάζαις, τούτων τὰ ὀνόματα ἄνθεμα, θριδα-ῇ 

ἱκίνη, φύετη, οἰνοῦττα, ἐφίερος, [δανδαλίς, λωλώ, δια! ῥκόνιον, τριπτή, 3 

- 0 

μ᾿ 

1 κυλλιςτεῖς II. κυλληςτης € καλλιςτεῖς Α | 2 εηςάμη A II | 8 τῶν εχοι- 

vuv C | 6 ἀλευρότηεις edd corr Wackernagel || 7 xpncoipa C || 12 vacrokómoc va- 

«τοφάγος II | 13 ἀμφιφῶνες Α | 14 uovvuxtav Α | περιπτήξ. II || 15 ὀβελιφόροι A || 
17. 18 ὡς ἕλληνες τῇ 0. II || 18 ἀπὸ] quae sequuntur usque ad $87 p 25. 14 Zu- 
μὸν desunt in C folio exscisso | 19 εἶχον II | μεμιγμένα AS πεπηγμένα ed pr || 

23 φύςτα ἃ | λωλυδία II 

1 PhotL κυλλήςτεις τοὺς ὀξεῖς ἄρτους Αἰγύπτιοι Herodot II 77 cf Athen 

418 E. III 114 C (Aristoph fg 257) | 6 ἀλευρόττηεις Et M 60.27 BAI 382. 24 

Phot L Reitzenst 78.17 | 7 κρηςέρα] Aristoph Byz p 18? N Phot L || 8 ςεμίδαλις} 

Athen 127 D Crp. ἐν ᾿Ανθρωπορραίετῃ | 11 ναςτῶν] Hes vacróc et vacrá Phot L 

Athen 111 C 646 E | 14. 15 ófeMoi] οὗ 1 248. ΥἹ 88 PhotL BA 111.7 ('Apicrogá- 

νης TTeAapyroic) Moeris 205. 21 Athen 111 B || 158 ὀβελιαφόροι] Ephippos II p 258 
Ko || 17 πέλανοι] PhotL 4- (Διονύειος Θρᾷξ) Glossa Platon Harpocrat - (Δίδυμος) 
Suid Hes | 19 βοῦς] Paus Lex ap Eustath 1165. 6 — p 130 Schwabe Suid Hes s v 

βοῦς ἕβδομος (Εὐθυκλῆς ἐν ᾿Αταλάντῃ I 805.2 Ko) || 21 ὑγίεια BA 313.18 Phot L 

Hes || 22—p 23,1 Athen 114 F uázac.. (Tryphon fg 118 V) . . παρ᾽ ᾿Αθηναίοις μὲν 

φύετην τὴν μὴ ἄγαν τετριμμένην, ἔτι δὲ καρδαμάλην καὶ βήρηκα ... Opibakivac τε 

καὶ οἰνοῦτταν καὶ μελιτοῦτταν.... ὑγίεια δὲ καλεῖται ἡ διδομένη ἐν ταῖς θυείαις 

μᾶζα, ἵνα ἀπογεύςωνται | 23 λωλώ Phot 400. 6 Hes | διακόνιον Pherecrat fg 156 

Ὁ 
" 

χε νοι 
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Γἀνεμώνη, ξῥκαρδάμη.}} xai βήρηκες [ot] μᾶζαί eic μεμαγμέναι 6im-] 77 

fOnuévuv τῶν ἀλφίτων, Loi δὲ δανδαλίδες πεφρυγμένων κριθῶν, καὶ 

 Βπρόκωνα καὶ προκώνια τὰ ἐξ ἀφρύκτων κριθῶν ἄλφιτα. τὰ δὲϊ 

πλακούντων εἴδη ἄμης ἀμητίεκος, πυραμοῦς, εηςαμοῦς, ἔγχυτος, 

s [évOpurrra, ετρεπτοί, νεήλατα, κοτυλίεκος, φθοῖς καὶ φθοίδια, ἐπίχυτος, 

ὑθρυμματίδες᾽ ἦν δὲ καὶ κρηπὶς ἐξ ἀλεύρου καὶ μέλιτος, fj ἐνέκειντο ày-1 

ὑπελίδες τινὲς ἢ εὐκαλίδες ὀπταί, [ὧν βρωθειεῶν τὴν κρηπῖδα Zug 

l'ópvi6etu) ἐνθρύψαντες ἤεθιον. ἐκαλεῖτο δὲ καὶ «τεγαςτὴ θρυμματίς.ἢ 

εὐδόκιμοι δὲ καὶ οἱ (ζάμιοι πλακοῦντες, καὶ οἱ Φιλοξένιοι, τοῦ Aeuxa- 78 
10 ᾿δίου Φιλοξένου τὸ εὕρημα. vacroi δ᾽ [oi] αὐτοὶ καὶ ςακτοὶ καλοῦν-Ἶ 

(roi, κῶνος εὺὑν ἀεταφίει καὶ ἀμυγδάλαις, ἅπερ τριφθέντα [xoi μιχ-" 

l'Oévra] ὀπτᾶται. ὁ δ᾽ ἐχῖνος νηειωτικὸς πλακοῦς, ἄμητι προςεοικώς ἢ 
['ó δ᾽ ἐεχαρίτης ἹῬΡοδιακός, μεθόριος ἄρτου καὶ πλακοῦντος. mpocopi0-1 

ὑμητέον δὲ τούτοις καὶ τὰ μελίπηκτα, toUk οἶδα εἰ! καὶ rà] ἴτρια καὶ 
16 [roUc ταγηνίας᾽ eici δ᾽ Pot] αὐτοὶ ταῖς ἐγκρίειν.ἣ 

[ταγηνίας ἤδη τεθέαςαι χλιαρούς, 19 

l'cíZovrac ὅταν αὐτοῖειν ἐπιχέῃς μέλι" 

Κράτητος (fg 1) fj λέξις" τῷ δὲ ταγηνίᾳ (xarà τοῦ ταγήνου! χυθέντιϊ 

(émexetro τυρὸς ἔλαιον μέλι ςήῆσαμα. ὠνομάζετο δέ τινα καὶ πηνία, ἡ 

40 [ἃ τοῖς πλακοῦςειν ἐνετίθετο προςεοικότα πηνίοις᾽ λευκὰ δ᾽] ἦν τὴν] 

ἰχρόαν.Ἷ 
(rà δ᾽ ἐπιδορπίεματα "Apicropávnc (fg 114) μὲν ἐπιφορήματα! 

ἐκαλεῖ, ὥςτε εἴη ἂν καὶ τὸ ἐπιδορπίζεεθαι ἐπιφορεῖεθαι, ἦν δὲ τρωγά-ἢ 

(Mig, κάρυα, μυρτίδες, μέεπιλα, ἃ καὶ ὄα καλεῖται᾽ [koi τοὔνομα écrij 

παρὰ Πλάτωνι (Conv 100 E) τοῦτο, ὡς παρ᾽ ᾿Αρχιλόχῳ (180) ἐκεῖνο." 80 

1 βήρυκες A IL|| 8 ἀφρύκτων] ἀλφίτων A | 4 ἀμητικὸς II | ἐγχύτους II | 

5 ἔνθρυπτα] ἔγχυτα B | φθοῖς] φθοῖ A II | 7 ευγκαλίδες A {11 ἅπερ] ἅμα B | 

19 «πηνία B | 28 émiboprícoi B 

2 bovboMbec] Hes (Nieoph I p 778.15 Ko δενδαλίδας | 3 προκώνια] Har- 

poer 4- (Didymus .. 'Apictopávnc δ᾽ ὁ γραμματικὸς καὶ Κράτης τὰ ἐξ ἀφρύκτων 

κριθῶν οὕτω qaciv óvouáZecOm . .. Αὐτοκλείδης. .. Δήμων ἐν τῷ περὶ Ouciv) 

Phot bis - BA 294.24 | 4 &unc] Athen 644 F | ἔγχυτος] Athen 644 C 645€ || 

5 ἔνθρυπτα] Hes | crpemroi xoi νεήλατα] Athen 644B xoruMckoc Athen XIV 

647 B | νεήλαταῇ Harpocr - (Δημοςθένης ὑπὲρ Krncepüvroc 260) Phot BA 
282.92 | koruA(ckoc] Athen 647 B Hes || 6—7 θρυμματίδες, xpmmíc] PhotL 

0p. ckebacua διὰ créaroc xai ceuibóAeuc καὶ εὐκαλίδων Hes cf Athen 58E | 
9 (άμιοι] Athen 644C | 10 ναςτοί] Athen 646 E | 12 ἐχῖνος] Athen 647A | 

14 ἴτρια] Athen 646 D. (Anacreon 17) Phot | 15 ταγηνίας] Athen XIV 642 E 

Phot Lex Gud Hes | 16—17 Κράτητος] eosdem versus Athen 646 E: Μάγνης ἢ 

ὁ ποιήςας τὰς eic αὐτὸν ἀναφερομένας κωμῳδίας ἐν Διονύεῳ δευτέρῳ 
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ἠκόκκοι ῥόας᾽ καὶ οὕτω μὲν Ó καρπός, τὸ δὲ δένδρον ῥοιά, εἴποις δ᾽ ἢ 

ἂν καὶ κοκκίεαι ῥόαν ἐκατ᾽ "Apicropóvnv:) (fg 610)1 

᾿ ὀξυγλύκειάν τἄρα κοκκιεῖς ῥόαν. "ἢ 

[τουτὶ δὲ τὸ ἰαμβεῖον '"Apicropávnc οὐκ ἴδιον ὃν εἴρηκεν, ἀλλ᾽ ὡς 

ΚΑϊεχύλου (fg 3685).}1 ἀμύγδαλα. κάρυα ἸΤερεικά, ἃ νῦν βαειλικά. ἰεχά- ἢ 
(oec χελιδόνιοι αἱ ᾿Αττικαὶ, οἱ καὶ χελιδόνες καλοῦνται, xoi ἄλλαι ἀμφ-" 

l'apicreuc καὶ φιβάλεως καὶ βαείλεως καὶ κορώνεως, καὶ πρόκριδες koi" 

"όξαλοι, xoi βαγινδάριοι δ᾽ oi “Ρόδιαι, καὶ παλάεια, ἃ Pkoi'] Κρατῖνος" 

(fg 311) ἰεχάδα κοπτὴν καλεῖ. τὰ δ᾽ οὔπω πέπειρα τῶν εὐκων οἴδακες ἢ 
[καλοῦνται παρὰ Λάκωςει καὶ φήληκες παρ᾽ ᾿Αθηναίοις. ἄπιοι, μῆλα, 

ὑὄχναι, ἀχράδες, [ἀςταφίδες, craquAat, καὶ τούτων ὀνόματα ἐλάεως ἀμά-" 

ἤμαξυς, φοινικοβάλανος, Κρητική, μελίνεως, μεθύςεεως, xoipéveuc, yita," 

HKpfjcca, Copa, Ῥοδία, AíBucca, Πράμνειος, ἀλωπέκεως, κορώνεως, 

Λημνία, Βυβλία, Nikocrparío, Χαρόπη, Οἰνόπη, Πελλαία, Περγαία," 

ΕΠΠΤελμηρίς, TTerpato, Cauta, Cuyic ἣ καὶ Αἰτυπτία, Τορνία.Κὶ 

(fjcav δέ τινες πρῶται τράπεζαι καὶ δεύτεραι καὶ τρίται. καὶ 

ἱτρίποδες μὲν ἐφ᾽ ὧν ἔκειντο᾽ [καὶ écri τοὔνομα! παρ᾽ 'Hcióbu (fg 1177 Rz) 
[καὶ ἐν Τελμιςςεῦςινἢ ᾿Αριετοφάνους (fg 5:0): αἱ δ᾽ ἐπιτιθέμεναι καὶ 
ἑαἰρόμεναι τράπεζαι, ἃς νῦν μαγίδας καλοῦςειν. ἔετι μέντοι καὶ τὸ τῆς] 

ἡὑμαγίδος ὄνομα παρὰ (οφοκλεῖ fév χρήςει (fg 668)" 

[τὰς '€xaratac μαγίδας oópruv." 

ἱτούτων δὲ τὴν εὐρύτητα Ὅμηρος (x 354) βὑποδηλοῖ εἰπὼν ᾿ἐτίταινε! 

τραπέζας. ] τραπέζας δ᾽ ἐκάλουν καὶ τὰ ειτία τὰ ἐπ᾽ αὐτῶν τιθέμενα. 

ἱτὰ δ᾽ ἀγγεῖα τὰ ἐπὶ τῶν τραπεζῶν κοινῇ μὲν τεύχη ἐρεῖς ἀργυρᾶ] 
» ὦ 

(Kai xpucü' καθ᾽ ἕκαςτον δέ, οὗς μὲν δίεκους καλοῦςειν, κύκλους ἐρεῖς 

ἱἀργυροῦς ἢ χεύματα ἀργυρᾶ ἢ πίνακας, καὶ τοὺς ἐλάττους mivakíckouc, ἢ 

[xoi πίνακας κρεῶν, καὶ πινακίεκους ἰχθυηρούς. τὰ δὲ τῶν ἧἡδυςμάτων! 

ΟΧΟΛΙΟΝ ad 8 84 1. 27 post πίνακας A II in textu: ὥςπερ τὰς λαβίκλας (λαβίν- 

λας À) ὀνομαζομένας πίνακας κοινούς (λάγκλας vel λαγκίκλας — lancieula? Wacker- 

nagel) 

1 κοκκιροάς ΠῚ 2 ῥοίαν II. ῥοιάς A || 5. 6 icxábec om S || 6 χελιδό viai B || 

6. ἀμφαριςτίπεως II | 7 φοιβάλεως A | 8 ὀζάλιοι II. | πλάεια A || 9 icxabo- 

κόπτην AS | oikábec A || 10 xoi ἰφήλικες A || 11 ἀχνάδες Α || 11—12 éAdeuc: &upa : 

μάζηί(υ S)c II ἐλαιοςάμμαξις A, corr Jungermann | xepe(o S)veuc II | φθία F φθιεια 
AS corr Jungermann | 20 χρήςει] Kpíce: Brunck Xpócyg Dindorf | 21 ἑκατίας II 

δόρπον II || 22 ταύτας δὲ τὰς εὐρυτάτας A | 27 ἰχθυκρούς II 

6 χελιδόνιοι] Athen 652 F | 7 φιβάλεως] Schol Aristoph Acharn 803 Athen 
5B Phot--(Apollophanes) Hes | 11 ἐλάεως] Hes ἐλ. ἀμπέλου εἶδος et ἀμάμα- 

vc' ἄμπελος ἢ γένος εταφυλῆς... Schol Aristoph Vesp 326 || 12 ψιθία Hes | 
17 τρίποδες] Athen 49 B ᾿ 19 μαγίδες] cf X 81sq Aristoph Byz 206 N 

r" 
í 

- 
- 
e 
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| (érreia ὀξίδας μὲν αἷς τὸ ὄξος Évecriv, ἐμβάφια δὲ καὶ λεκάνια καὶ 

ὑτρύβλια καὶ ὀξύβαφα, ἐν oic τὰ ἡδύεματα ἢ βρώματα ὀξύβαφα δ᾽ 

(éxáAovuv πάλαι καὶ τὰ ὑποδεχόμενα τὰς λάταγας. τὰς δὲ καλουμένας! 
ὑπατέλλας λεκανίδας óvouacréov, εἰ καὶ ἐξ ἀργύρου eiev: Θεόπομπος 

| luév γὰρ ὃ κωμικὸς (I fg 80 Ko) εἴρηκεν ὀρνιθίων λεκάνην, ᾿Αριςετο-" 

' l'pávnc (fg 800) δὲ λεκανίεκην, ἀλλαχοῦ δὲ λεκάνην (fg 366) καὶ 
ἀλλαχοῦ (Acharn 1108)" 

[καί μοι Aekáviov τῶν λαγῴων δὸς κρεῶν." 

c 

ταῦτα δ᾽ ὅεα κατὰ φιάλας ἀνεπέπτατο, καὶ κάναετρα καλούμεναῇ 
εὑρεῖν ἔετι παρὰ Νικοφῶντι τῷ κωμικῷ (I p 180. 24 Ko), tác καὶϊ 
ἵπαρὰ Κρατίνῳ (fg 86) ἱβαλάνων ἄβακα᾽.} τὸ δὲ [vOv κανίεκιον κανή- ἢ 
ὕτιον ἐκάλουν, ὡς τὸ λίκνον κάνητα. [μαζονόμια δὲ κοῖλοι μεγάλοιϊ 

['πίνακες, ἐφ᾽ ὧν αἱ μᾶζαι διενέμοντο᾽ ξύλινοι δ᾽ ἦταν. μυςτίλη μὲν" 

οὖν ψωμὸς κοῖλος εἰς ἔτνος ἢ ζωμὸν βαθυνθείς, ἀφ᾽ οὗ καὶ τὸ μυ-ἢ 

ἐςτιλήεαςθαι Aéfouciv: ἐμοὶ δὲ καὶ τὴν καλουμένην λίγλαν μυεςτίλην 

ἥδιον καλεῖν ἢ λίγλαν. ὑκαίτοι ἐν ᾿Αλεξάνδρου πρὸς τὴν μητέρα" Ἅ 

lémicroMj μέμνημαι ἐν ἄλλοις ςκεύεει ᾿καὶ τὸν μύετρον εὑρών. τὸΐ 

[6€ κοχλιάριον καλοίης ἂν μυςτιλάριον ἢ κοχλιώρυχον. 

τὰ δὲ μαγείρου ckeum χύτρας, λοπάδας, μολιβδοδέτους ἐςχάρας, 

ἰχθυοπτρίδας, ὀβελοὺς βουπόρους, ὀβελίεκους, τάγηνον, κρεάγραν, ἣν 

καὶ ἁρπάγην ἐκάλουν καὶ λύκον καὶ ἐξαυςτῆρα, καὶ τὸ ἐξελεῖν ἐξαῦςαι" 

᾿τορύνην, fj καὶ εὐέργην ὠνόμαζον καὶ ἐόργην, καὶ ἐοργῆςαι τὸ Topu-1 

Lvfjcai] ζωμήρυειν ἐτνήρυειν, λέβητας, χαλκία, κριβάνους, βαύνους, ἰπ- 

νούς, πυραύνους --- ἔςτι δ᾽ ἀγγεῖα βέν οἷς τοὺς ἐμπύρους ἄνθρακας 

κομίζουειν --- ἐςχαρίδας, ἰπνολεβήτιον, θερμαντῆρα, χυτρόγαυλον, ἧθμόν, 

κοπίδα, μαχαίρας, δορίδας, αἷς ἔδερον ἢ ἐφ᾽ ὧν, ἴεως δὲ καὶ τυρόκνη- 

ςτιν, ἣν καὶ κύβηλιν καλοῦςειν. [OÓ δὲ νῦν ταγηνοςτρόφιον, οἱ πάλαι 

PMerpíov [fj πτέον.}Ἷ κρατευτήρια δὲ! ἐςιδήριον) ὦ τοὺς ὀβελίεκους 

1 e 

ΠΡ οι 

2 e 

" r4 e 

1 oic] eic à xoi B | éugofeia B | λεκάρια A II κελάρια B corr Becker cf X 86 | 

2 ὀψόβαφα coni H Stephanus | 3 λάτυγας ἃ λαττάς SB || 5 "Apicr. — 7 ἀλλαχοῦ 

om S || 8 δὸς post uot A Aa. ἐςτὶ κρεῶν Il | ἀνεπίπτετο A || 15 et 16 αἴγλαν A ΤΙ 

vé[Aav C corr Salmasius (— ligula) | 20 Boucrópouc A || 21 ἁρπάγην]ὔ τάγηνον AÀ | 
28 ἐντήρηειν AB | 28 ἠςμόν F κομόν S | 26 ἐφ᾽ ὧν] épóv Ε' ἔφερον S, post 

ἐφ᾽ ὧν A repet ἔδερον | 27 κύβηλον AB || 27 τάγηνον crp. II τήγανον cro. Α | 

28 cíónpoc II | d$] ὃ B | κρατευτήρια sic edd 

6 λεκάνια] X 76 Phot λέκος et Aekóáviov | 6 Aekavickn] Phot | 11 Κρατῖ- 

voc] plura X 108 | 12 λίκνον] Harpocr λικνοφόρος | 16 ᾿Αλεξάνδρου émicroAn] 
plura Athen ΧΙ 784 A | 19— p 26,12 cf X 95sqq || 21 ἁρπαγή] X 31. 98 Hes | 

é£aücoi] Hes ἐξαῦςαι" ἐξελεῖν | 22 τορύνη] X 98 | 24 πυραύνους)] X 104 Phot 
Eustath 1548. 2 | 27 κύβηλιν] X 98. 104 Hes || 28 λίετριον)] Hes 
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ἐπετίθεεαν πρὸς τὴν ὄπτηςειν τῶν κρεῶν, ἐφ᾽ οὗ xoi Ὅμηρος (I 214) 

90 ἴεως {εἴρηκε 'xpareuráuv ἐπαείρας.  écri δὲ ['koi'| ἀλετρίβανος ὁ 

καὶ δοῖδυξ᾽ []ràc δὲ τοῦ δοίδυκος ἐν τῇ θυΐᾳ περιαγωγὰς περιαμ-ἢ 

ἔφίδας {Εὔπολις (436) κέκληκεν. καὶ μὴν καὶ τάδε, θυΐα, κάρδοπος, ἢ 

ἐξάνιον ἢ ἐπίξηνον, ó[mep" fj νέα κωμῳδία (Menand fg 33) ἐπικό-} s 
ἔπανον καλεῖ᾽ τὸ δ᾽ αὐτὸ παρὰ τοῖς πάλαι ἐλεὸν ἐκαλεῖτο] ἄβαξ 
ἀβάκιον, κακάβη, πατάνιον ἢ") πατάνα᾽ οὕτω γὰρ ζώφρων (fg 155 

lKaib) εἴρηκεν, ἱπατάνα αὐτοποίητος, ὥςτε καλοῖτ᾽ ἂν πατάνη. καὶ 

᾿ Ἐπίχαρμος (fg 211 Kaib) δὲ τὴν ἔγχελυν πατάνεψιν εἴρηκεν. εἴη | 

δ᾽ ἂν fj πατάνη λοπάδιον ἐκπέταλον, ὃ νῦν icuc ἀπὸ τούτου καλοῦει 10 3 

91 πατέλλιον. ἐχῖνος δὲ χύτρας εἶδος fjv. μέμνηται δ᾽ "Apicropávnc i 

(fg 199) καὶ κρεωετάθμης. 

Yit zo 

AER 
ες 

ΡΤ ΤΥ d E erect 

τὰ δὲ τῶν μαγείρων ἔργα ἀφεῦςαι, εὗςαι, καθῆραι, κόψαι, Te- 

μεῖν διατεμεῖν, ῥαχίςαι, ἑψῆςαι, ὀπτῆςαι, ἐπανθρακῶςαι, μάξαι, διηθεῖν, y 

διαττᾶν, ἡ ἀποβράττειν, τρίβειν ἐν θυΐᾳ, «ταθεύειν, ᾿ἡδύνειν, ἀρτύειν," 15 

l'ckeuáZeww,| ὀνθυλεύειν. τάχα [o6] καὶ τὸ καπνίζειν [etroic. ἂν ἐπ᾿ ἢ 

[αὐτῶν,! ὧς Δημοεθένης (LIV 4) lgricavrec γὰρ καπνίζειν ὀψοποιου- ἢ 

luévouc τοὺς παῖδας.᾽ «ócrpoi δ᾽ οἱ βόθροι ἐκαλοῦντο, ἐν οἷς εὕεται 

[τὰ χοιρίδια. τὰ δ᾽ ἐκκαύματα εὔςανα, ὡς τὰ ξύλα καύειμα.". 

ἘΦ 92 [ἐπεὶ δὲ καὶ τὸ κατὰ χειρὸς ὕδωρ ευμποτικόν ἦν, χέρνιβα μὲν" 2o 

τὸ ὕδωρ Ὅμηρος (a 186 sq) καλεῖ, πρόχουν δὲ τὸ ὑδροφόρον ἀγ-" 

[γεῖον, λέβητα δὲ τὸ ὑποδεχόμενον. cU δ᾽ ἂν καὶ προχοίδιον εἴποις" 

lv πρόχουν, καὶ λεβήτιον θάτερον, καὶ τὸ ευναμφότερον ὡς Εὔπολις 

(fg 118. 1) χερόνιπτρον, καὶ κρητήριον δὲ τὴν ἐπίχυειν, καὶ ἐπικρῆςαι" 

τὸ καταχέαι, καὶ νίψαεθαι μὲν τὸ πρὸ τῆς τροφῆς, ἀπονίψαςθαι δὲϊ 

τὸ μετὰ τὴν τροφήν. ὅπου δ᾽ ἔςετιν ἀπομάξαςθαι βέναπομάξαςεθαιπη 

93 [ἀποψήςαεθαι, τὸ ἐκμαγεῖον καὶ χειρόμακτρον ἂν προςείποις. οἱ δὲ 

[πάλαι ταῖς καλουμέναις ἀπομαγδαλιαῖς ἐχρῶντο, oi rjcav τὸ ἐν τῷ" 

ἄρτῳ μαλακὸν καὶ «ταιτῶδες, εἰς ὃ ἀποψηςάμενοι τοῖς κυεὶν αὐτὸ 

το ec 

7 πάτανον BC | 10 ἐκ πετάλων ἃ || 12 xpeucráOun AS xpeocráOun F 

xpeocráóunc C | 18 5e0coi A | 14 ἀπανθρακῶὼ (fj Ο)εαι edd corr Charitonidu 
cl p. 16. 10 || 15 διαιτᾶν BC | crax(CB vr A)ebev AB | ápróvew Α || 16 βοθυ- 

λεύειν IT || 18 εὐέεται A | 19 ἐγκαύματα A II ἐκκ. (cf X 110) Charitonidu || 23 θα- 

τέριον II τὸ θάτερον A || 24 κρηςήριον ἃ | 26 καταχέαι] καταχῦςαι A || 29 crea- 

TÓ ec S 

1 Apollon Soph 103.24 | 3 δοίδυξ] vd ad I 245. X 101 || 5. 6 ἐπικόπανον)] 
X 101 | 6 ἐλεὸν] X 101 Hes | 7 πατάνα] X 107 Hes || 16 «ταθεύειν Hes Suid: 

"Apicropávrc Ach 1008 | 19 eócava Hes || 24 χειρόνιπτρον Eupolis Athen 408 D 
Et M Miller Mél p 309 | κρητήριον ἐπίχυεις Phot Hes ἐπικρῆςαι Hom ἡ 164 
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[παρέβαλλον, ὅθεν xoi Λακεδαιμόνιοι κυνάδα τὴν ἀπομαγδαλιὰν κα-" 

['Aoócv. ὑποδηλοῖ δὲ καὶ Ὅμηρος (x 217}: 

ὡς (64 ὅταν ἀμφὶ ἄνακτα κύνες δαίτηθεν ἰόντα" 

l'caívuc'* αἰεὶ γάρ τε φέρει μειλίγματα θυμοῦ. — 

5 l'emórroic δὲ καὶ ςπογγιαῖς καθηράντων oi ὑπηρέται [ràc Tpa-l"| 94 

[πέζας καὶ) πάντα τὰ λείψανα τῆς τροφῆς τὰ ἐπὶ τοὔδαφος ἀπερριμ-" 

l'uéva, ἐοἷον͵) φυλλία --- τὰ δὲ τῆς θριδακίνης φύλλα οὕτω καλεῖται ---" 

[καὶ κογχυλίων κόγχους καὶ ὀςτρέων κόγχας καὶ ἰχθύων λέπη καὶ κα-" 

ράβων ὄετρακα καὶ κρεῶν ὀετᾶ xài ὀπώρας μίεκους, ἃ καὶ κορήματα 

10 κλητέον. παῖς ἐκκορείτω παρακορείτω, καθαιρέτω, καλλυνέτω, ςαϊιρέτω," 

ἔκορήθρῳ ἢ καλλύντρῳ᾽ cápov γὰρ ὡς ἐπὶ πολὺ τὸ ἐν τῇ ἅλῳ ἐκά-" 

l'Aouv, dc τὸ ἐν τοῖς ἀλφιτείοις μυλήκορον. ευναθροιζέτω δὲ εἰς ἄρ-" 

ἔριχόν τινα ἢ κόφινον ἢ crupíba ἢ ςπυρίχνιον ἢ φερνίον᾽ ἐκαλεῖτο δ᾽ αὶ 

οὕτως fj ἰχθυηρὰ ςπυρίς." 

15 [οἱ δὲ οἰνοχόοι τὰ ἐκπώματα ἐκπλυνόντων τε καὶ δια-" 9 
ἔνιπτόντων καὶ κλυζόντων καὶ καθαιρόντων, καὶ τὰς φιάλας ἐπὶ τῶν" 

δακτύλων ἄκρων ὀχείτωςαν, προςφέροντες τοῖς ευμπόταις εὐλαβῶς." 

[τὰ δ᾽ ἐκπώματα καὶ ποτήρια ἄν τις εἴποι --- τὸ γὰρ δέπας καὶ κύ-" 

ἔπελλον ποιητικά --- τὰ δὲ τούτων εἴδη κύλικα kuMcknv, φιάλην," 

80 ἀγκύλην, λεπαςτήν, κυμβίον, ἡμίτομα, χαλκόετομα, μαςτούς, xap-"| 

ἔ χήειον, καὶ θηρίκλειον μὲν καὶ κάνθαρον ἀπὸ τῶν ποιηςάντων, ἀντι-" 96 

[ γονίδα δὲ καὶ ςελευκίδα καὶ ῥοδιάδα ἢ ῥοδιακὸν ἀπὸ τῶν xpncaué-"| 

νων, ἀμφίθετον δὲ φιάλην, ὧς Ὅμηρος (V 210. 616), καὶ xpóceov^ 

άἄμφωτον ἀπὸ τῶν ςχημάτων᾽ τὸ δὲ μόνωτον κοτυλίεκος ὠνομάζετο. Κὶ 

35 [καλοῦνται δὲ καὶ ἡδυπότιδες, λαβρώνιοι, δῖνοι, ᾧδοί, ῥυτά, εκύ-" 

ἔφοι, κότυλος. καὶ κόνδυ Καππαδοκικόν, καὶ βατιάκη᾽ Tlepcikóv δ᾽ ἦν" 

[τὸ ἔκπωμα, ὧς κώθων Λακωνικόν᾽ τοῦ δὲ κώθωνος ἐαΐ} ἑκατέρωθεν" 97 

θ---[ ἀπερ. ἐκαλεῖτο φυλλία κυρίως δὲ τὰ τῆς θρ. q. οὕτω ἐλέγετο. τῶν δὲ 

κούχ. ἃ || 8 κόγχλη A κόχλους Ed pr | κόγχις A κόγχυς Ed pr | 10 ςυρέτω II | 11 κο- 

ρήτρω II xoAórpu γρ. κορήτρω Α κορύτρω Ed pr corr Stephanus | κολύτρω A 

βαλλάντρω S || 13 mupixviov II παρίχνιον Α corr Salmasius || 17 éxérucav II || 

20 xófiov IL | ἡμίετομα II | 21. 22 ἀντιγονίδας καὶ II || 22 ῥοδιακὰ A | 25 ἀβρώ- 

viot II. ἀβρώμιοι Α corr Jungerm | δῖνοι] δεινοί A II corr Casaubonus | ῥυτά] 
ῥύτω A | 26 Buciax| A. fnciakóv Ed pr ; 

8 κόγχους.. κόγχας Athen 86 C—87 A - 92 B| 9 Hes uícxoc | 11 καλλύν- 

τρῳ BA 14.12 Hes | 12 μυλήκορον X 29 | 18sq cf VII 174 X 132 | ςπυρίχνιον 

Hes | 16 — p 29, 5 cf indicem alphabeticum ap Athen XI || 21 θηρίκλειον Athen 
410 E | 25 ἡδυπότις Athen 469 C, Hes | 25—27 Athen 484€ | 285 λαβρώνιοι 

Athen 484 D (Menand fg 24) | ὠδοί Athen 503 D | δῖνοι ῥυτὰ Dionys Sinop 
Com fg II 427 | 26 κόνδυ Athen 477 F, Hes | βατιάκη Athen XI 784 A (III p 23 K) 
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lmAeupaoi, ὥςπερ καὶ τῆς χύτρας, ἄμβωνες καλοῦνται. ἔςτι δ᾽ εἰπεῖν" 

[καὶ φιάλας Λυκιουργεῖς, καὶ δίκερας ἢ δίκρουνον ῥυτόν. τὸ δὲ κις-Κ 

'cógiov κιςςὸς περιέθει, ἀφ᾽ οὗ τὸ ὄνομα. τὸ δ᾽ ἄλειςον τὸ “Ὁμηρικὸν 

(y 400 TT 225) μέγα fjv ἔκπωμα, κληθὲν ἐκ τοῦ ἅλις πιεῖν, ὡς fj ἄμυ-" 

l'cric: καὶ γὰρ τοῦτο οὐ μόνον τὴν ἀθρόαν πόειν βἀλλὰΐ καὶ ἐκπώματος 

l'cexfjua δηλοῖ. καὶ ἀςάμινθος δὲ ποτήριον ἂν εἴη, ὡς Ὅμηρός (ὃ 128)" 

[e μηνύει Τηλεμάχου διδόντος Μενέλεῳ δύ᾽ ἀςαμίνθους, καὶ Κρατῖνος ϊ 

[έν Χείρωειν (ἔχ 234)" 

["ἐξ τ κύλικος λείβων.Κὶ 

Κκυλίεκιον δ᾽ ἣ «μικρὰ κύλιξ΄ fj γὰρ κυλιχνὶς πυξίς ἐςτιν. χρυεὶς δὲ 

Κκαὶ ἀργυρὶς φιάλαι μὲν ἄμφω, τοὔνομα δ᾽ ἐκ τῆς ὕλης ἔχουειν. με-ἢ 

l'cóugaAot δὲ φιάλαι καὶ βαλανειόμφαλοι τὸ cxfiua προςηγορίαν éxoucuA 

χρυςεόμφαλοι δὲ τὴν ὕλην, ὡς αἱ (ζαπφοῦς (fg 170) χρυςαςτράγαλοι." 

᾿βομβυλιὸς δὲ τὸ crevóv ἔκπωμα καὶ βομβοῦν ἐν τῇ mócei, ὡς ᾽ΑἌντι-" 

['cüévnc ἐν ΠΤροτρεπτικῷ (p 20. 1 Wie) τὸ δὲ ποτήριον Ἴων (T G ΕΚ 
ρν 145. 64) ἐκάλεςεν. ἔςτι δέ τι καὶ ὃ κότυλος Διονυειακὸν ἔκπωμα," 
ὥςπερ καὶ ὁ xoruMckoc. ὁὃ δὲ ψυκτὴρ πολυθρύλητος, ὃν καὶ oivov"^ 

᾿έκάλουν, ἐν ὦ ἦν ὁ ἄκρατος᾽ οἱ πολλοὶ δ᾽ ἀκρατοφόρον αὐτὸν καλοῦειν." 

loo μὴν ἔχει πυθμένα ἀλλ᾽ ἀεςετραγαλίεκους. καὶ γευςτηρίου μὲν! 

I"Apicropávnc (fg 229) μέμνηται, μάνου δὲ Νίκων ἐν Κιθαρῳδῶῷϊ 

ΚΡ 389. 1} 

᾿'πατριώτιδα δὲ μάνην λαβὲ κεραμεοῦν ἁδρόν,"ἢ 

χωροῦντα κοτύλας πέντ᾽ icu." 

Ἰδλκαίου δ᾽ ᾿Αντίοχος᾽ ἔςτι δ᾽ ὁλκαῖον ᾧ τὰ ἐκπώματα ἐναπονίπτουειν." 

ΓΑϊγινήτας δέ φηειν Ἡρόδοτος (V 88) πίνειν ἐκ χυτρίων ἐπιχωρίων. 

L'Apicropávnc δέ που ἔφη (Aeh 13)" 

᾿ἐπίνομεν 

[ἐξ ὑαλίνων ἐκπωμάτων," 

[ἢ δὲ μετανιπτρὶς κύλιξ ἐςτὶν, ἣν μετὰ τὸ ἀπονίψαςθαι ἐλάμβανον᾽ τὸ 

2 Λυκουργεῖς Α | ῥητόν IL | ὅ ἔκπωμα Α | 7 Τηλεμάχου] immo ἸΤολύβου 
Αἰγυπτίου | 10 κυλιχνος A II corr Jungerm | 17 ψηκτήρ Il | πολυθρήλυτος II | 
buvóv II | 22 πατριῶτα μ. Athen | λάβε ATI δ᾽ εἶχε Athen | ἀνδρῶν S à///ópàv Ἐ' | 

28 χωροῦν II | 24 ᾿Αντίοχος A II ᾿Αρχίλοχος Ruhnken ᾿Αντίδοτος Meineke || 
258 χυτρίδων Herod et Athen || 29 μετὰ] ἐπὶ IH 

2 q. Λυκιουργεῖς Athen 486 C (Demosth Timoth 31) | 3 éAewov Athen 

183 À | 4.5 ἄμυςτις Athen 783 D | 10 cf X 46 Hes κυλιχνίδες | 14 βομβυλιός 
ef VI 98. X 68 Athen 784 Ὁ | 15 ποτήριον cf X 68 | 17 ψυκτήρ Plat Conv 

213 E || 19 γευςτηρίου] X 75 et 172 | 20 μάνου] Athen 487 C Phot Hes || 28 Athen 

502 C | 26.28 ef X 68 | 29 sqq μετανιπτρὶς] Athen 486 F 

D s 
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[δ᾽ ὄνομα o*lfk ἀπὸ) ro0;koarà τὸ ἔκπωμα εχήματος ἀλλὰ τῆς τά-" 
['£ewc. ἦν δὲ Ὑγιείας ἱερά, ὥςπερ καὶ Διὸς εωτῆροςξ ὃ τρίτος κρατὴρ 

liepóc ἦν. ᾿Αγαθοῦ ὑδὲ! δαίμονος ὃ μετὰ τὰς τραπέζας ἄκρατος, ὑκαὶϊ 

["€pufic fj τελευταία πόεις, ὅθεν καὶ “Ὅμηρος (n 138) τῷ πυμάτῳϊ 
5 [-πένδεεςκον.᾽᾿ἢ 

τὸ δὲ εὐμπαν ἄριετον ἀριςτῆςαι, ἠρίετηςα εὐυνηρίετηςα, ἀριετο- 

ποιουμένους, ἀριςτῶςαι καὶ τὸ Μενάνδρου δρᾶμα (υναριςτῶςαι (III 

p 129), καὶ ὃ παρὰ Ξενοφῶντι (Anab I 10. 79 Hell IV 5. 8) ἀνάρι- 

«τος καὶ πάλιν δεῖπνον δειπνῆςαι ἐδείπνηςα [ιευνεδείπνηςα", καὶ τὸν 

10 cüvberrvov [καὶ τὸν ευνδειπνοῦντο ἢ παρὰ Δημοεθένει (LIX 24) καὶ 

τὸ περίδειπνον, καὶ δειπνοποιεῖςθαι, δειπνοφόρος δὲ παρὰ Λυείᾳ 

(fg 511 Tur), xoi δειπνοφορία παρ᾽ ᾿ἸΙςκαίῳ (fg 152 Tur). δὲκαὶ ἀρι-"ἔ 
᾿ἰ «τόδειπνον "ἢ Μένανδρος (fg 998) εἴρηκε [καὶ ἄδειπνον ἐν 'Oprf 

H(368)'. οἱ δὲ καὶ τρίτον paci τὰ δόρπα ἢ τὸν δόρπον [ἢ ἢ ὡς Ξε- 

1$ γοφῶν (Anab I 10. 17) δορπηςτόν, [καὶ ἢ δορπήςεαςθαι ἐπιδορπήςαεθαι 
ἐπιδορπίεματα, Γκαὶ δορπία fj πρώτη τῶν ᾿Απατουρίων.}ἢ προεήκοι δ᾽ 

ἂν αὐτοῖς καὶ δαίς, ἀφ᾽ ἧς καὶ δαιτυμὼν ὃ ἑςτιώμενος καὶ δαιτρὸς ὁ 

μάγειρος, καὶ δαιτρεῦςαι παρ᾽ Ὁμήρῳ (A 104, ξ 433), € καὶ κατεδαί- 

ςαντο [παρ᾽ Ἰεαίῳ (fg 152 Tur) καὶ πανδαιεία. 
30 λύχνοι δὲ καὶ λυχνία᾽ οὕτω δὲ ἐκαλοῦντο αἱ λυχνίαι, καὶ λυχ- 

γοῦχος ὃ νῦν φανός, καὶ λαμπὰς καὶ λαμπτὴρ καὶ φανοὶ καὶ δᾷδες. 

λύχνου δὲ διμύξου τῶν κωμῳδῶν Φιλύλλιος (I p 188. 26 Ko) μνημο-ἢ 

[βνεύει, καὶ Μεταγένης (I p 108. 12 Ko)" 

δίμυξον ἢ τρίμυξον, l'éuoi δοκεῖ. ἢ 

$5 θρυαλλίδες δὲ τὰ ἐντιθέμενα, καὶ ἐλλύχνια καὶ φλόμοι. τὸ δὲ παρὸ 

Θεοπόμπῳ τῷ κωμικῷ (I p 135. 1 Ko) ὀβελιεκολύχνιον, τὸ μὲν 
cke0oc ἦν" ςτρατιωτικόν, τὸ δὲ ὄνομα ὑπομόχθηρον. τὴν μέντοι 

1 ἀπὸ add Charitonidu || 7 ἀριςτῆςαι II. || 8 κ. ὁ. π. Ξεν. àvap. A II habent 

post "Icaíu 1. 12 || 8. 9 cóvapicroc ἃ ápicroc B || 9 δειπνῆςαι] δειπνοποιῆςαι BC | 

11 παραδεδειπνῆςθαι pro δειπνοποιεῖςθαι (Thueyd Xenoph) Kuehnius inseruit, in 

edd non inveni | 20. 21 λυχνοῦχος] λύχνος C || 34 λύχνος δὲ δίμυξος ἢ TpiuvEov 
BC ἢ τρίμυξον om F | ἐμοὶ δοκεῖ ἃ ἐγὼ δοκῶ II οἵ X 115 || 26 φλόμαι Α | 

26 ὀβελιςκοελλύχνιον ἃ 

2 τρίτος κρατὴρ] Phot Hes Eustath 1471.31 ]|| 3 ἀγαθοῦ δαίμονος! 
cf Athen 693 Hes | 4 Ἑρμῆς] Hes [| 6. 7 ἀριςτοποιούμενος] Xenoph Cyrop III 2. 11 | 
11 δειπνοφόρος] BA 239. 7 Harp Hes | 15 $opmncróc Aristoph Vesp 103 cf 

Athen 11 D | 16 ἐπιδορπίεματα] Athen 664 E | ̓ Απατουρίων] Suid Hes | 17sq cf 
Athen 12 C | 178sq Hes δαίς, δαιτρός, δαιτυμόνες Cyrill δαιτρός || 20.21 λυχ- 

νοῦχος — X 116 | 21 φανοὶ] X 117 Aristoph Lys 308 | 22 sqq Athen 700 F BAH 
91.3 | 24 cf X 115 ubi versus aliter | 25 φλόμοι] Hes, Cratin fg 325. 3 (qAóov) 
Eupol fg 14.5 | 26 ógeMckoAoyviov] X 118 Athen 700 E Eustath 1571.22 
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ἐλαιηρὰν ἐπίχυειν χαλκίον μακρὸν [Εὔπολις (fg 384) ὠνόμαςεν."Ι tk 

ετίλβη δὲ ἦν bri ἀγγεῖον γήινον, ᾧ ἀντὶ λύχνου ἐχρῶντο, βὼς ἸΤλάτων"! 

 ν 655. 190 Ko)" 

l'peíbecoe τοὐλαίου cpóbp', ἐξ ἀγορᾶς δ᾽ ἐγώ" 

[ὠνήςομαι! ετίλβην τιν᾽, {ἥτις μὴ πότις.ἢ 

τὸ δὲ 'πρόμυξον τὸν λύχνον᾽ mpófucov λέγουειν. 

ἔτι δὲ καὶ μύρων ἐν τοῖς cuumocíoic ἐπιμνηςτέον. ἐἰετέον Ἰἢ 
μύρον Μεγάλλειον ἀπὸ Μεγάλλου (ικελιώτου καὶ Πλαγγόνιον ἀπὸ 

ΤΤλαγγόνοε, καὶ βρενθεῖον δὲ Λυδίας, νάρδον Βαβυλωνιακὴν [óc Αλεξιςο 

ΠῚ fg 308 Ko)", καὶ Αἰγύπτιον τὸ μέλαν. [καὶ  ψαγδᾶς δ᾽ Αἰγύπ- 

τιον [ἢν μύρον. μύρα δ᾽ ἤδεεαν καὶ βάκκαριν (xoi| ἀμάρακον [xoi 
ἴρινον. [τὸ δὲ ῥόδινον ἔλαιον ῥοδόεν Ὅμηρος (V 186) καλεῖ. ἐκ] 

᾿δὲ κύπρου καὶ κρίνου μύρον ᾿᾿Αβδελλώνυμος ὃ (ιδώνιος ᾿Αλεξάνδρῳ ἠ ὄ 

l'éneuwev.| εφόδρα δ᾽ ἦν εὐδόκιμον ὑτὸ βαείλειον μύρον.ἢ τὰ δ᾽ 

ἀγγεῖα τῶν μύρων λήκυθος μυρηρὰ καὶ ἀλάβαςετρος᾽ [Φερεκράτης ἢ 

[δ᾽ ἐν Λήροις (I fg 107 Ko)" εἴρηκε καὶ κυάθιον ἀργυροῦν, i) τὸ μύ- 

ρον ἐγχέομεν. τὸ δὲ πρᾶγμα μυραλοιφία, καὶ τὸ ῥῆμα μυραλοιφεῖν. 

καὶ μυρώματα δ᾽ [εἰρήκαςι", καὶ μυρίεαεθαι καὶ uupíca. ἔτὸ δ᾽ ày-] 

ἐγεῖον ὦ τὸ μύρον ἐνῆν, φιάλῃ προςεοικός, ἐξάλειπτρον ἐκαλεῖτο. ἢ 

τὰ δ᾽ ἐν τοῖς «τεφάνοις ἄνθη ῥόδα, (Pto, 4 κρίνα, ειεύμβρια, ἀνεμῶ- 
ῳ 

voi, έρπυλλος, κρόκος, ὑάκινθος, ἑλίχρυςος, ἡμεροκαλλές, éAévetov,M 

1 ἐλεηρὰν ABO | 4 φαίδεςεθαι II | 5 τινὲς δὲ καὶ ςτίλβην τιν ἔλεγον C | 

τὴν ἥτης (εἴτις S) IE | πῶτις II | 6 προμύξαι --- προβύςαι λ. BC | 8 μεγαλεῖον II 

μεγάλειον Α μετάλλιον ΒΟ | 8 Μεγάλου II Μεγάλεου ἃ Μετάλλου BC || 9 βρέν- 

θιον C II μυρένθιον A || 9 Βαβυλωνικὸν AB | 10 «αγδας A II B οὗ Athen 6910 || 
12 ῥόδιον "Og. p. ἐλ. x. II || 13 κρίνου] κρίκου C κυπρίνου S  ᾿Αβελλώνιος II 

Abdal. Curtius.IV 1 Justin XI 10 | 16 λήροις] λύροις II μύροις Α cf Athen 

424 B | 21 ἀνεμῶναι xoi τᾶλλα ὅςα ἢ (τοῖς B) ὀφθαλμοῖς τέρψιν ἢ piciv ἡδεῖαν 

ócppnctv παρέχει ΒΟ | ἕρπαλλοι ἃ ἔρπυλοι 8 

1 χαλκίον] οὗ X 122 Hes | 2 ςτίλβη] X 119 Phot (Hermipp I fg 28 Ko) 

Hes | 6 v ad IL 72, Schol Aristoph Vesp 249 ἢ πρόμυξον sed Aristoph πρόβα- 

cov | 78qq cf Athen 690, Helladium in Phot bibl 532 B 15—18. Pollucem ex- 

cerpsisse videtur Clemens ΑἹ] Paed II 8 βρενθεῖον καὶ Μετάλλιον (sic) καὶ βαείλειον 

ΤΙλαγγόνιόν τε καὶ ψάγδας (sie) | 8 Μεγάλλειον] Athen 690 F -ΚΕ Phot μεγαλοῖον, 
Hes μεγάλιον, Helladius οὐ Hes μετάλλειον (sic) (Aristoph fr 536, Phereer 140) | 

TDerróviov] Athen 690 E -Ε Hellad | 9 βρενθεῖον Athen 690 D -- (Pherecrates 
fg 101) Hes | ef vápbiwov Athen 691B || 10 ψαγδαν Eubulos II fg 102 p 199 Ko, Athen 

690 E Hes εαγδας et ψαγδας | 11 βάκκαριν Athen 690 A (Hes Hellad) ἀμάρακον 

ef Athen 681 B épivov cf Athen 195 D | 12—14 ῥοδόεν Athen 688 D κύπρινον Athen 

688 F βαείλειον Athen 690 D E (Plin NH XII 2) | 20 sqq οὗ I 229 et Athen 

680 E sqq | 20 cacópfpia] Hes || 21 ἡμεροκαλλές] Phot | éAéveiov] Hes 

μ᾿ 5 

0 
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βθρυαλλίς, ἀνθρίεκος, νάρκιςςος, μελίλωτον, ἀνθεμίς, παρθενίς. μέμνη-" 
Κται δὲ τῶν πλείετων Κρατῖνος ἐν Μαλθακοῖς (fg 98 Ko), ὥςπερ καὶϊ 
βκοςμοςανδάλου καὶ ςμίλου, ὅπερ ἦν τῆς ςμίλακος ἄνθος. καὶ "Oun- 

ρος (ΗΒ in Cer 427) μὲν ἅπαντα τὰ ἄνθη λείρια κέκληκε, Θεόφραετος 
5 (ἃ pl 6,9) δὲ τὸν vápxiccov [καλεῖ λείριον. ᾿Ανακρέων (fg 123 B *) 
['ó& καὶ μύρτοις «τεφανοῦεθαί onc καὶ κοριάννοις (xoi λύγῳ᾽ (fg 41} 
ΚΒ *) καὶ Ναυκρατίτῃ crepávu (fg 83 B *) — εάμψυχος οὗτος [vj —" 
l'xai ἀνήτῳ, ὡς xoi ζαπφὼ (fg 18. 2 B 2) καὶ ᾿Αλκαῖος (fg 36 B 5). 
l'o91ot δ᾽ ἄρα xoi ceMvoic (fg 128. 111 B 5). ὃ δ᾽ 'Avaxpéuv (fg 83 B *) 

10 καὶ fóbivov crépavov ὠνόμαεεν. 

" τῶν μέντοι ευμποτικῶν [καὶ αἴνιγμα καὶ γρῖφος. τὸ μὲν παι- 

διὰν εἶχεν, ὁ δὲ γρῖφος καὶ ς«πουδήν᾽ καὶ ὃ μὲν Aócac γέρας εἶχε 

κρεῶν τινὰ περιφοράν, [ὃ δ᾽ ἀδυνατήςας ἅλμης ποτήριον ἐκπιεῖν. 

βἐκλήθη δ᾽ ἀπὸ τῶν ἁλιευτικῶν pípuv.] τὰ δὲ ζητήματα ὠνομάζετο 

15 κυλίκεια᾽ ξἐΘεοδέκτης δ᾽ ὁ ςοφιςτὴς εὐδοκιμήςας ἐν αὐτοῖς, ἐπεὶ καὶ 

luvnuovixóc ἦν, μνημόνια αὐτὰ ἐκάλεεεν.Ἶ καὶ παροίνια δ᾽ ἄεματα 

| ἦν καὶ ckoAióá: καὶ μυρρίνην ἐπὶ δεξιὰ περιφέροντές j'rivec"] xoi 

| ἔκπωμα καὶ λύραν ἄδειν ἠξίουν. 

τοῖς μέντοι διαπαννυχίεαςειν ἄθλα ἦν εηςαμοῦς καὶ πυραμοῦς, 

50 πέμματα διὰ μέλιτος ἑφθά, τὸ μὲν ἐκ εηςάμων, τὸ δ᾽ ἐκ πυρῶν πε- 

φρυγμένων. ἐἔτὸ δὲ διαπαννυχίςαι καὶ διανυκτερεῦςαι ἂν εἴποις, καὶ 

παραπέμψαι τὴν νύκτα écre πρὸς ἥλιον, καὶ τὸν λύχνον τὸν τούτοις 

ἐκαιόμενον πάννυχον.ἢ 

εἰ ἰδὲ) καὶ τὸ κοτταβίζειν τῶν ευμποτικῶν μέρος, ῥητέον κότ- 

35 ταβοι κοτταβεῖον ᾿ἀποκοτταβίζειν, ἀπ᾿ ἀγκύλης βάλλειν. καὶ τὸ μὲν] 
κοτταβεῖον ἐκρέματο ἐκ τοῦ ὀρόφου ὕπτιόν τε καὶ λεῖον, χαλκοῦ 

es 

Imemoimuévov, ὥςπερ Auxvíou τὸ ἐπίθεμα, ὃ τὸν λύχνον ἐπ᾽ αὐτοῦ 

1 θρυάλλος II | 8 μί(ύ F)Aou et μίλακος II || 6 λύγῳ] αὐτῷ II, corr Bergk ex 

Athen || 7 cauyovyoc II | 8 ἀνήττω II ἀνύττω A corr Seber || 10 ῥόδιον A ῥοδαῖον B || 
11.12 παιδείαν II B || 13 τινῶν II BC | 15 κυλίκια II BC. κύλια A, recte Ed pr || 

16 παροίνια εὐμποτικὰ δὲ Α | 17 x. uupp. δέ τινα ἐπὶ BC | 20 ἑφθοῦ BC | ci- 

cáuou II | 20.21 mepupuévuv C || 26 ἐκ] ἀπὸ ἃ ἀποκόματό ἐκ τοῦ S | λεῖον] 

τέλειον ἃ 

2 Cratinus fg 98 ap Athen 685 C omnia exhibet 80, 20 ---ῬὉ 31,3 κοςμο- 

cavbdAou praeter ἑλένειον et OpuaAMc || 3 cuüou in Cratini fg 98 v 6 reponen- 
dum || 5 vápxiccov — Athen 681 E || 6 λύγῳ] Athen 671 Esqq || 7 Ναυκρατίτῃ] 
Athen 675 F, Hes | εάμψυχος] Athen 676 D || 11 Tpipoc] Sueton in Milleri Mé- 

langes p 434, Eustath p 1634.12 cf Fresenium de λέξεων Aristoph p 32 et 34, 2, 

Athen 448 B sqq, Hes | 17 εκολιά] Athen 694 A, Hes Suid | 22 λύχνον πάννυ- 
xov] Herod II 130 | 25 κότταβοι] Hes | ἀπ᾽ ἀγκύλης] VI 95, Athen 667 C Hes 
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᾿φέρει. καὶ μακρά τις ῥάβδος, ἣν καὶ ῥάβδον κοτταβικὴν ὠνόμαζον 

τὸ δέ τι ἦν κοίλη τις καὶ περιφερὴς λεκανίς, fjv xoi χαλκιὸν ἐκά-Ἶ 

ἔλουν καὶ «κάφην᾽ ἐῴκει δὲ πόλῳ τῷ τὰς ὥρας δεικνύντι. καὶ τῷ 

lutv ἐκ τοῦ ὀρόφου κρεμαμένῳ ἐχρῆν ἐπικοτταβίεαντα ποιῆςαί Tiva 

lwógov, ὃς καλεῖται λάταξ. τοῦτο δὲ καὶ τὸ κοτταβεῖον! κατακτὸν 

κότταβον ᾿Αριετοφάνης (Pae 1244) καλεῖ, προςεικάζων αὐτὸ κώδωνι 

ςάλπιγγος. ἔἐτὸ δὲ χαλκίον ἐπεπλήρωτο μὲν ὕδατος, ἐπεπόλαζε δ᾽ ἢ 

αὐτῷ ςεφαῖρα καὶ πλάςτιγξ καὶ μάνης καὶ τρεῖς μυρρίναι καὶ τρία ὀξύ-Ἰ 

ἔβαφα. ὃ δ᾽ ὑγρᾷ ἐτῇ! χειρὶ τὸν κότταβον ἀφεὶς καὶ τούτων τινὸς 

τυχὼν εὐδοκίμει. ὃ δὲ πλεῖετα καταδύςας τῶν ἐπιπολαζόντων Tàl 

ἐκοτταβεῖα τὸ ἄθλον ἐλάμβανεν᾽ ἐκαλεῖτο γὰρ οὐ τὰ ἀγγεῖα κοτταβεῖα 

ἔμόνον, ἀλλὰ καὶ τὸ ἄθλον, ἦν δὲ πυραμοῦς βὲκαὶ cncauoóc! καὶ ἄλλα] 

ἐτοιαῦτα. οὐ μὴν εἴποι ἄν τις τὸ κοτταβίζειν ἐφ᾽ οὗ νῦν, ἀλλ᾽ ἐμεῖν 

Hj ἀποβλύζειν, πλὴν εἴ τις παίζων βούλοιτο οὕτως ὑποπτεύειν τὸ 

Hév τῷ Γηρυτάδῃ ὑπ᾽ 'Apicropávouc εἰρημένον (fg 152 Ko)" 

[τότε μὲν cou κατεκοττάβιζον, τὸ νυνὶ δὲ (koi! κατεμοῦςιΚ 

[τάχα δ᾽ εὖ οἶδ᾽ ὅτι" 

[καὶ καταχέςονται.ἢ 

τὸ δὲ παῦςαι τὴν écríaciv διαλῦςαι τὸ ευμπόειον, διαπαῦςαι 

τὸ ευμπόειον, λῆξαι τὸν πότον, ἐκδειπνῆςαι, ἀπαναςτῆναι τοὺς cuumó- 

τας, ἐξαναςτῆναι, ἐξελθεῖν, ἀπαλλαγῆναι, ἐπὶ κοίτην τραπέεθαι. 

Τοῖς δὲ εὐυμποτικοῖς οὐδὲν ἂν κωλύοι προςκεῖεθαί τινα τῶν" 

ἔεποράδην ευνωνύμων ἢ καὶ ἄλλως ευνηρμοςμένων ἀλλήλοις ὀνομάτων". 

Τοὺς γείτονας ἐρεῖς ἀςτυγείτονας, ὁμόρους, προςχώρους ἐπλη»- 

ἰσιοχώρους περιχώρους, προςοίκουςἡ περιοίκους ἑκαὶ) περιοικίδας πό- 

λεις, γειτνιῶντας, προςοικοῦντας (mrapoikoüvracl", ἐφορίους, ['cuvnu-A 

l'uévouc, ὑποικοῦντας παρακατοικοῦντας, παρακατῳκιςμένους", cuvópouc 

προςόρους᾽ ἐδ ἐξοικοῦντας καὶ épecríouc, ἢ) oi γὰρ ἀγχιτέρμονες διθυ- 

ραμβώῶδες. 

Γίνεται, φύεται ἀναφύεται, γεννᾶται, ςπείρεται, l'rixrerou, ἄρ-" 

2 λεκάνη C | 2 et 7 χαλκεῖον II || 8 λώταξ Α || 7 μὲν εάλπιγγος ὕδατος C | 
14 ἀποκλύζειν A II [| 16 τότε] τὸ A lacuna in cdd nulla | κατεκοτταβίζοντο À || 

19 παύςαςεθαι Α II || 20 τόπον II || 21 κοῖτον II C || 23 cuvnprnuévuv II | 27 cuv- 

ουργί(ν B)ouc BC || 28 é£oixoüvrac] éroixoüvrac coni Bekker 

5.6 κατακτὸν κότταβον] cf Athen 667 E Schol Aristoph Pac 1244 Schol 
Lucian Lexiph 3 qui omnes alterum cottabi genus addunt sc τὸ ἐν λεκάνῃ cf 

1 6 sq. Pollux confundit, Cf Boehm diss Bonn 1893 p 14 || 8 uávnc] Hes || 11 xorra- 

Beta] Athen 667 F Hes | 13 κοτταβίζειν] Et M Athen 665 E sqq || 24—29 cf 
IX 37 | 27 cuvópouc] Hes 

to e 
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ἔχεται, cuvícraro, ζῇ, τρέφεται ἀνατρέφεται, εώζεται, ἀνθεῖ (xoi! 

ἀνανθεῖ. τὸ δὲ ἐναντίον φθίνει, τελευτᾷ, αἀπόλλυται, λήγει, φθείρε-" 

ἔται, ἀφανίζεται, ἀποθνήεκει, ἀναλίςκεται, κτείνεται, ἀναιρεῖται, δαπα-" 

l'várat, φονεύεται, ἀναλύεται, διαρρεῖ," κατατήκεται. 

5 Μετάνοια, μεταμέλεια, μετάγνωεις, μετάμελος, dvaloricuóc, 115 

ἰβέἔννοιαϊ,, ἐπανόρθωεις, ἀνάδυεις, ἀναχώρηεις. ἐβκαὶ τὰ ἀπαρέμ. ἢ") 
ἐβφαταῆ) Pueravoficm, S μεταμελῆςαι, μεταγνῶναι," γνωειμαχῆκαι, 

[ἀναλογίςαςθαι, ἐπιθεάςαςεθαι, ἀντιλογίςαςθαι, ἐπανορθώςαςεθαι, ἀνα-" 

[ δῦναι, ἀναχωρῆςαι, μεταβουλεύεαεθαι, ἢ μεταδοξάςαι, ἀναφηφίςαεθαι, 

10 ἀναθέεθαι. 

Μόνιμον, βέβαιον, ἐχυρόν, πάγιον, ἀςφαλές, ἀμετάβλητον," 116 

ἀμετάγνωετον, ἄλυτον, ἀμετάετατον, ἀνεξάλειπτον, ἄτρεπτον, ἀραρός, "ἢ 

l'écróc, ἀκίνητον, &rpeuéc, ἰεχυρόν," ῥἀρραγές."ἢ 

(ζυνομολογῶ, ευναινῶ, [ευγκατατίθεμαι, ευμμαρτυρῶ, Teí00-" 117 

15 μαι, ὁμογνωμονῶ, δμοδοξῶ, εύὐμφημι, ευνέπομαι, ευνδοκῶ, ἐπινεύω," 

l'cuveroivi) | εὐμψηφός εἰμι, ὁμόφωνος [ιεύμφωνος.  Pixail] cuugé- 

ρομαι, ἀπέχομαι T, ευὐμπράττω, ευναγωνίζομαι." τὸ δ᾽ ἐναντίον [έναν-" 118. 

᾿"τιοῦμαι!ἢ ὑπεναντιοῦμαι, ἀντιλέγω, ἀντικρούω, [άντιτείνω, ἀπειθῶ, ἢ 

διέεττηκα τῇ γνώμῃ, ['διχογνωμονῶ, ἀλλοδοξιὼ ἑτεροδοξῶ, ἀρνοῦμαι," 

20 βάποφάςκω ἀπολέγω ἀπαγορεύω, ἀποτρέπομαι, φιλονεικῶ, ἀνταγωνίζο-" 

lug, ἀντιπράττω, διαφωνῶ, ἐρίζω," διαφέρομαι. ἐτάχα δὲ) τακτέον 

ἐπὶ μὲν τοῦ προτέρου καὶ τὸ εὐυνάδειν, ἐπὶ δὲ τοῦ δευτέρου [koi τὸ 

ἀπάδειν. 

Λάλος, φλύαρος, κομπώδης, ὀχληρός, ἀπεραντολόγος, ἀδόλεεχος, 119 

346 [κουφολόγος," ἀθυρόγλωεςοος, γλώεςαλγος, προςκορής, πέρα κόρου λη-" | 

᾿ρώδης. λαλιά, φλυαρία, ἀπεραντολογία, κουφολογία, ἀδολεεχία, λῆρος," 

υλωεςαλγία. διαθρυλῶν τὰ ὦτα, μακρολόγος πολυλόγος, αὶ βαρύς, 

ἐπαχθής, φλήναφος, Κῳληναφῶν," τὴν γὙλῶτταν ὀλιςθηρός, ῥηεικοπῶν, 

Làmoxkvatuv! ἀηδίᾳ, κόπτων τὰ ὦτα, τὸ ἐκ Δωδώνης χαλκεῖον, μακρό- 120 

2 ἀπανθεῖ A || 4 ἀναλύεται] ἀνα(άγυα ϑ)λοῦνται II | διαρρεῖται II || 9 μετα- 

δόξαι ΒΟ | 18 ἑετώς A I1 | post ἰεχυρὸν I! rep 6111 ἀμετάβλητον | 15 cuv- 

εὐδοκῶ II || 16 εὐναινῶ Α | cuuyngópeut Ε' cuuyngopei μοι S cuuyngngopei 

uot Α | 17 ὑπόεχομαι Ed pr quae post ευνεπαινῶὼ habet ἐπέχομαι || 19. bixo- 

γνωμῶ A, om F et ἀλλοδοξῶ || 20 post ἀπαγορεύω A II ἀναγορεύω, expunzit 

Bekker | 24 κοπώδης II | 25 post κόρου II add πρὸς κόρου | 29 κοπῶν τ. ὦ. A 

10 ἀναθέεθαι] Harp à. ᾿Αντιφῶν περὶ ὁμονοίας .. ἀντὶ τοῦ ἄνωθεν βιῶναι 

μετανοήςαντας ἐπὶ τῷ προτέρῳ βίῳ Phrynich p 214 Lob Hes Suid Et M || 19 δι- 

χογνωμονῶ Xenoph Mem Ii 6. 4 | 25 ἀθυρόγλωςςος Bachm L in BA 352. 5 (PhotL): 

Εὐριπίδης Ὀρέετῃ (903) | 28 φλήναφος] Menand fg 109 | φληναφῶν] Aristoph 
Eq 664 Nub 1458 

Lexicogr. Graeci IX : Pollux ed. Bethe II 3 
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τερα τῆς Ἰλιάδος λαλῶν, [PAMx«ívov' ἀπόλογος, ἄπαυετος γλῶττα, 

l'àvepuéáricroc| μάτην αὐτοῦ τῇ γλώττῃ περίκειται τὸ ἕρκος τῶν 

ὀδόντων. προπαλὴς γλῶττα, πρόχειρος, ὀλιεθηρά, ἐπιχειλής, ἐξωτέρω 

τῶν ὀδόντων, ὑπὲρ τοὺς τῶν χειλῶν ὅρους, ᾿Αράβιος αὐλός. 

Κοῦφος, ῥάδιος, εὐμετάβολος, Κεὔτρεπτος, εὐτράπελος, ὀξύρ- 

ροπος, ὑμεταπίπτων"} μεταρρέων [ἱμετατρεπόμενος," οὐκ ἐπὶ τῆς αὐτῆς 

δόξης μένων, ὄρνις, ἄνεμος, ['eixatoc, ευρφετός, αὔρα, πνεῦμα, βάκα-" 

βτάετατος, ἢ ῥάων τῶν κωμάτων τὴν τροπήν, πορθμός," εὔριπος, ἀπα- 

γής, ἀβέβαιος," ἀνερμάτιετος, εαλεύων, τοῦ φέροντος ἀεὶ πνεύματος, 

ὀξύτερος πτεροῦ τὴν ῥοπήν. 

Εἰς κόλακα: βωμολόχος, εἴρων, χλευαςμοῦ γέμων, χλεύης uecróc, 

lxAevacrikóc, ἀπατητικός, πρὸς χάριν ἐντυγχάνων, πρὸς ἐξαπάτην 

ευνών, ὑπιὼν πάντας, l'üómepxóuevoc,M θώψ θωπεύων, l'Oépay θερα-" 

[πεύων, κολακεύων ὑπερκολακεύων,"Ὕ᾽ ὑποκριτής, Κγελοῖος ἡ καταγέλα- 

croc, γελωτοποιός," ποιητὴς γελοίων, γελοιάζων γελοιαςτής, λιχνο- 

τένθης τενθεύων, κομψός, πανοῦργος, ἐβγόηςἾ᾽, ἀπατεών, ἀνοήτων θη- 

ρευτής, τραπέζης φίλος, ἄνοιαν τῶν ἀνθρώπων κἀτευχόμενος, μῖμος 

γελοίων, ποιητὴς αἰεχρῶὼν ἀεμάτων, [βαἰεχρολόγος,"ἢ κορδακίζων, μόθων, 

ἐφύβριετος, εκωμμάτων ευνθέτης, τωθαςτής τωθαετικός,ἢ καὶ κατὰ 

τοὺς νεωτέρους παράειτος. εἴποις δ᾽ ἂν καὶ κύων προςεαίνων. 

ἐβῥηροεςεςεςεηρώς ἢ, ἐπιείτιος, λυμεὼν τῆς νεότητος, ἀεύμβολος, παρεχό- 

μενος ευμβολὰς τὸν γέλωτα, πᾶν ἂν εἰπὼν [xai πᾶν ἂν παθών." 

Ὀργίλος, ὑπέρθυμος βαρύθυμος, l'üáuerpoc ὀργήν, τραχὺς ὀργήν," 

lékuerpoc, χολώδης ἢ ἐπίχολος ἱάκρόχολος μελάγχολος, ὀξύθυμος," 

ὀξυθυμίας, ["rixpóc,"j δύεκολος, μεμψίμοιρος, ὠμός," ἀευγγνώμων, Fé" 

ἔπληκτος,ἢ ἀπαραίτητος βάπαράπειετος," ἀνεπιεικής ἀφ᾽ οὗ καὶ 10] 

πρᾶγμα ἀνεπιείκειαν εἴρηκε Δημοςθένης (XXIX 8),} ἄγριος, θηριώδης, 

ἀνήμερος, δύεθυμος," bucóprnroc, μηνιῶν βαρύμηνις, ἰοῦ γέμων, εκορ- 

πιώδης, [j'ckopmíoc | ̓ ζητῶν ὅτῳ ἐγχρίμψει τὸ κέντρον, (φήττιος, 

2 περικέπίπτ S)ero ἕρκος II || 4 "A. αὐλητής Charitonidu | 9 ἀετοῦ mv. A 

αἰίγγου πνέοντος II || 11 χλευαςμοῦ uecr. A II || 13.14 θέραψ] θεράπων A || 16 τευ- 

θεύων ILC | ἀπαταιών FC | 18 καρδαμίζων A | 20 mpocatvuv AB προςκαι- 

ρῶν II, tum add A II pocc(oca A)aipricuv | 21 λυμαίνων II | 22 ὡς εἰπεῖν πᾶν 

καὶ παθεῖν πᾶν A || 23 ἄμ. εἰς ὀργήν A | «p. τὴν ópy. Α || 24 μελαγχολῶν II || 

25.26 ἔμπληκτος II | 26 ἀπαράπιςετος II. ἀπαράςειετος À | ἀνεπιεικήῆς Β et àv. 

ἀφ᾽ οὗ —127 Anu. C habent ante ἀτεράμων p 35,1 cf II | 27 ἄγροιος 0n(vS)- 
ρώδης II | ἐγχρίμψη II | (ζφήκιος A 

18 κορδακίζων οἵ Harp. κορδακιςμός || 18 μόθων] Harp Phot Hes | 21 mpoc- 
ςεςηρώς] cf Phereerat fg 131.2 | 25 μεμψίμοιρος] Isocrat XII 8 | 29 ζφήττιος] 
Aristoph Plut 720 

10 
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᾿αἀνηλεής, xoi rà Πλάτωνος ἀτεράμων (Lg IX 853 D), κεραεβόλος 
(Lg IX 853 D), Laofpeioc (Gorg 509 A? Com I p 667.268 Ko), (xoi τὸ" 
l"Ounpixóv (A 137  98)$ ἀμείλικτος --- ςκληρότερον γὰρ ὁ ἀετεμφής 

[(Β 344) — καὶ εὐτελέετερον ὁ Ἡροδότου (V 42) ἀκρομανήε, καὶ κω-Ἶ 

s ἐμικώτερον ὁ ᾿Αριετοφάνους (fg 190) θυμάγροικος. 

Κίναιδος, πόρνος, ἀκάθαρτος, βλελυρός, καταπύγων, θηλυδρίας, 

γυναικίας, ἀςελγής, l'aicypouróc, ἀκόλαςετος, | μαλθακός, ἡταιρηκώς, 

ἐκπεπορνευμένος, ἐμπεπαρῳνημένος, ἐνηςελγημένος, τὴν ὥραν πεπρακώςο, 

πρὸς ἀργύριον ἀντικατηλλαγμένος, ταῖς πόρναις ὁμότεχνος, ταῖς ἑταί- 

19 ρβᾶις προςἀμιλλώμενος, καθυβριςμένος, κλύεμα, πάροινος, ἀνδρόγυνος, 

ὑγρός l'ürpóvouc, ἐκτεθηλυςεμένος ἤ μεμαλαγμένος, λελυγιεμένος, γύν- 

γις, θῆλυς τὴν ψυχήν, εὐωνότερος τὴν. ὥραν τῶν ἀποκεκηρυγμένων 

ὠνίων, τὴν νεότητα (mpomenuxdc!| "προπετής, ἢ τὴν ἡλικίαν 

πεπρακώς᾽ μοχθηρὸν γὰρ ὁ λακκόπρωκτος, παλίμπρατος ['oe^ 

i5 τὴν ὥραν, [καὶ ἢ παλιγκάπηλος τοῦ κάλλους, προειμένος τὰ κάλλιετα 

[καὶ πεπονθὼς τὰ αἴεχιετα, αἰεχύνων τὸ εὦμα, l'karoicyóvuvM τὴν 
ὥραν, ἐκδεδιωυκὼς εἰς αἰεχύνην τὸ cupa, ἀναιεχυντότερος τῶν νεω-" 

"τέρων, ἰταμώτερος [έταιρῶν, βδελυρώτερος, θραεύτερος, ἐπονεί-Κὶ 

[διετος, 4 ἐπίρρητος, [Ξἐπιψογος." 
40 Βίοι ἐφ᾽ οἷς ἄν τις ÓveibicOein, πορνοβοςκός, κάπηλος, ὀπω- 

ρώνης ὀπωροπώλης, τελώνης δεκατώνης, δεκατηλότγος ἐ)εϊκοετολόγος ἢ) 

πεντηκοςτολόγος ἀρ nad κῆρυξ, ναύτης, πανδοκεύς, lrop8ueuc, A 

᾿μαςετροπός, ὑπηρέτης," βυρεοδέψης ckurobéync, l'PáAAavromuAnc."M 

lei δὲ καὶ μὴ διὰ παςεῶν ἀνέλθοι τεχνῶν τὸ ὀνείδιεμα τοῖς βελτίων 

95 [βίον αἱρουμένοις, ἀλλ᾽ οἵ γε τοιοῦτοι βίοι τὸ ἐπονείδιετον ἐπ᾽ αὐτοῖς" 

[ἔχουειν, εἰ καί τις ἐπιμένει τῇ τύχῃ. .ἢ 

TTpóc τὸν θορυβοῦντα τὸ δημόειον τάδε ἄν τις εἴποι. κυκῶν 

ευγκυκῶν, θορυβῶν, «τρέφων, ευγχέων, [cuvrapárruv,| δημοκόπος, 

θραεύς, προωθῶν ἅπαντας, ἐλαύνων, φύρων τὰ πάντα, μεταπηδῶν ἀναπη- 

80 δῶν ἐμπίπτων, ῥύμῃ φερόμενος, ςετρόβιλος, ἄνεμος, καταιγίς, χειμάρρους, 

ἀκατάςτατος, ἀναρριπίζων τὸν δῆμον, [ιἀνερεθίζων", ἐκκάων, [άνα-" 

φλέγων", ἐξοργίζων, παροξύνων", éxcraciáZuv, ευγκρούων πάντας 

1 post ἀνηλεής II rep ἀπαραίτητος p 34, 26—27 Any. οἵ C | kepacgpópoc A | 
8 ἐκπεπαρῳν. A | àvncew. II | 9 ἀντιλλαγμένος II | 15 προιέμενος BC || 
21 ócrup. II | 22 πανδοχεύς A || 28 vp. δημοςκόπος ἃ in marg || 31 ἐκκαίων II | 

32 παροργίζων éxcrac. ἐξοργίζων. παροξύνων ἃ 

1 ἀτεράμων] Phrynich in BA 8 || ὁ καταπύγων] II 184 Phot | 11.12 γύν- 

vic] Aristoph Thesm 136 Phrynich in BA 11 || 14 Aaxxómpuxroc] Aristoph 

Nub 1330 | 23 μαςτροπός] Athen X 448, Diphil II 553.22 Ko | fgupcobéync 
Aristoph Eq 44 | ckuvobéync Hes | ἀλλαντ. Vois Eq 144 || 27 κυκῶν] Ari- 

stoph Eq 865 
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πρὸς ἀλλήλους, τάρακτρον᾽ ὃ γὰρ crpógic ἄντικρυς κωμικόν, l'uera-"r 

βάλλων δὲ πάντα xoi μεθιετάς, ἄνω καὶ κάτω τὴν πολιτείαν μετα- 

φέρων, l'ànbric, ἀκάθεκτος, πλήκτης, | ἀνίδρυτος. εἰ δὲ καὶ Δημοεθέ- 

vic (XIX 296) φηεὶν [6 "| ἔνδον ἐτύρευεν᾽᾽, ἀλλ᾽ οὐκ ἔγωγε ἀπο- 

δέχομαι τὸ τυρεύειν. δυναίμην δ᾽ ἂν εἰπεῖν, [τίς τὸν τοιοῦτον πόλις 

χωρεῖ; τίς δ᾽ ἂν" τὸν τοιοῦτον ἀνάςχοιτο; ῥἐτίς δ᾽ ἂν ἐνέγκαι", [rich 

δ᾽ ἂν ἀντίεχοι πρὸς τὴν ῥύμην αὐτοῦ; τῷ δ᾽ ἐςτὶν ἀνεκτὸς ἅνθρω-" 

ἔπος; τί δ᾽ ἄπρακτον αὐτῷ, τί δ᾽ ἀτόλμητον; πάντολμος dvOpurroc, 
πᾶν ἂν πράξας, πᾶν ἂν εἰπών, πολύετροφος τὴν γνώμην", ἐπὶ πάντα 

χωρῶν, οὐ διακρίνων τὰ καλὰ τῶν αἰεχρῶν, τὰ κάλλιετα τοῖς αἰεχί- 

ετοις cu[xéuv. ὃς ἐπὶ τῆς αὐτῆς τιμῆς ἀρετήν τε καὶ κακίαν ἄγει. 

ὃς καλλωπίζεται τοῖς oicyícroic ὡς ἄλλοι τοῖς ἀρίετοις. [ὃς ἀδικῶν" 
l'ceuvóveroi πλέον ἢ αἀδικούμενος "ἢ αἰεχύνεται. óc καλλωπίζεται τῇ ἢ ἢ 

Or eove£ío, 5 ὃς καλλώπιεμα ποιεῖται τὴν πλεονεξίαν. ὃς τἀδικήματα 

τῷ δύναςθαι μετρεῖ. [ὃς βαϊεχίωδ τὴν εἰς τὸ ἀδικεῖν! àcOÉveiav ἡγεῖ- 

ται PTfjc τοῦ πλεονεκτεῖν ἐπιθυμίας. ᾧ καλὸν μόνον δοκεῖ ὃ βού-ἢ 

ἔλεται. {ὃςἢ) ἰεχὺν μὲν τὸ βιάςαεθαι, τὸ δ᾽ ἐξαπατῆςαι copíav οἴεται. 

δες μόνην cuveciv τὴν ἀπάτην καλεῖ. ὃς μικρὸν πᾶν ὃ memoinkev! 

ἐἡγεῖται πρὸς ἃ βούλεται. ὃς ὃ πέπραχε δοκεῖ μικρότερον οὗ 

᾿πράξει. ὃς πρὸς οὐδὲν τῶν ἀδίκων ὀκνεῖ. ὃς ἡγεῖται τὸ τολμᾶν 

ἰΐεον τῷ τυχεῖν. ὃς ἂν διαμάρτῃ τολμήςας, ὅμως ἐλπίεας ἧττον 

ἰἀλγεῖ. ὦ μηδὲν ἱκανὸν br ἀπληςτίαν. ὃς τὸν ἀπὸ τῶν αἰς-Ἶ 

Lxícruv πόρον πρὸς εὐπρεπείας δοκεῖ. ὃς διὰ μὲν αἰςχροκέρδειανἾ 

τρόπου πανταχόθεν λαμβάνει, διὰ δὲ φιλαργυρίαν εἰς οὐδὲν δίδω-} 

tav. ὦ μηδὲν αἰεχρόν, d λῆμμα πρόεςτεςτιν, δοκεῖ. ὃς ἐπιθυμεῖ μὲν 

[xoi τῶν ἐλαχίετων δι᾽ ἀνελευθερίαν, ἀρκεῖται δ᾽ οὐδὲ τοῖς μεγίετοιςΐ 

[or ἀπληςτίαν. ὃς πᾶν νομίζει τὸ ληφθὲν ἔλαττον οὗ λήψεται. — Oc] 

τὴν μὲν ἀνδραγαθίαν ματαιότητα, τὴν δὲ ἀπραγμοεούνην ἀργίαν, τὴν 

[o6 φιλοτιμίαν μανίαν, τὴν δὲ cugpocóvnv ἀτολμίαν, τὴν δ᾽ ἐγκρά- 

ἔτειαν ἀνανδρίαν οἴεται. ὦ τὸ μηδὲν ἀδικεῖν ἀςθενὲς. εἶναι δοκεῖ." 

[ὃς αἰτεῖ μὲν ὧς οὐκ ἀδικήςων, ἀδικεῖ δ᾽ ἂν λάβῃ. ὃς τὸν μὴ δόντα! 

LvoutZuv ἐχθρόν, εὐκαταφρόνητον τὸν δεδωκότα δοκεῖ. ὃς μόνους 

Loüc οὐκ οἶδεν οὐκ ἀδικεῖ. ὃς τοῖς μὲν ἐχθροῖς ἐπιτίθεται διὰ τόλ- ἢ 

ἔμαν, τοῖς δὲ φίλοις δι᾿ ἀπιςτίαν. ὃς ἐν φιλίᾳ τὸ πεπιετεῦεθαι mpo-! 

1 τάρακτρον] ταράττων A IL || 5.6 ἡ πόλις οὐ χωρεῖ BC | 8 vocovrov II | 

6 χωρίς IL ἢ 11 τιμῆς] γνώμης BC | ἀγυάγει S || 12 ὃς καλλ. — ἀρίετοις om S || 

19 ócu μικρ. οὗ πέπραχε δοκεῖ πράξει II. ὃς οὐ πράξει μικρ. οὗ πέπραχεν δοκεῖ C || 

21 ὅμοιον II C | 23 εὐποίας II [| 27 ἔλαττον] ἕκαςτον II. || 31 δόντα] δεδωκότα C | 
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ἐλαβών, αὐτῇ τῇ πίετει χρῆται πρὸς é£oucíav ἀδικημάτων, ὃς τῆς 

[πονηρίας τὴν δόξαν ὡς κέρδος φιλεῖ. ὃς ἀδοξεῖν οἴεται, πονηρὸς 

lüv ἂν λάθῃ. Oc κολακεύει μὲν Éxacrov ὡς εὖ mácyuv, μιςεῖ δὲ ὡς 

βἀδικούμενος. ὃς ἄχθεται μὲν τοῖς ἀλλοτρίοις ἀγαθοῖς, χαίρει δὲ τοῖς 

s ἁπάντων κακοῖς. ὃς tcov τὸ ποιῆςαι τὰ δεινότατα τῷ μὴ παθεῖν οἴεται. Ἶ 
ὃς μέγιςτον φρονεῖ Pri μηδὲν ἴεον οἷς ἐποίηςε δύναςθαι παθεῖν.ἢ 

lóv οἱ μὲν εἰδότες μιςοῦςιν, οἱ δ᾽ οὐ μεμιεηκότες ἀγνοοῦςειν. (6v 

lócric οὐκ ἀγνοεῖ uice] ὃς τῶν μὲν φυλαττομένων δειλίαν κατέγ-Ἶ 

ἔνωκε, τῶν δὲ πιετευόντων εὐήθειαν. ὃς τὸν διδόντα μὲν κολακεύειν, ἢ 

10 τὸν δ᾽ οὐ διδόντα ὀφείλειν ὑπείληφεν. δε οὐχ οἷς ἔλαβε χαίρει," 5} 

IRHGAX οἷς οὐ προςέλαβεν ἀγανακτεῖ." ὃς οὐ δύναται μὲν παθεῖν οἷα! 
ποιεῖ, μόνα δ᾽ αἰεχύνεται ποιεῖν ὅςα δύναται παθεῖν. οὗ τὴν μὲν! 
ξἀπληςτίαν οὐκ ἀποπίμπληςειν ὃ διδούς, τὴν δ᾽ ἐπιθυμίαν οὐχ ἵςτηςινἾ 

[δ μὴ διδούς. ὃς οὔτε τὸ μέγιετον ἐλπίζειν οὔτε τοὐλάχιετον λαβεῖν 

ι6 [αἰεχρὸν εἶναι δοκεῖ. ὃς οὔτ᾽ αἰεχύνεται τοῖς ἐλαχίετοις οὔτε πλη-ἢ 

ἐροῦται τοῖς μεγίετοις. ὃς τοὺς ἄνδρας [ὅρκοις ἢ ἐξαπατᾶν οἴεται 

δεῖν ὡς τοὺς παῖδας ἀςτραγάλοις. ὃς μόνους αὑτοῦ «εοφωτέρουςεΐ 

Lobc οὐκ ἠδίκηκεν δοκεῖ, ὃς οὔτε παθεῖν δέδιεν οὔτε ποιεῖν ὀκνεῖ. ἢ 

tóc τοῖς πονηροῖς ἀρετῆς δόξαν ἐκ τῆς καθ᾽ αὑτὸν ὑπερβολῆς προετί- ἢ 

ἔθηειν. δι᾽ ὃν τοὺς λῃςετὰς ὡς νομίμους εὐδοκιμεῖν ευμβέβηκεν. ἔἐ δι᾽ 455 

LELÓv οἱ λῃςταὶ φιλανθρωπίας δόξαν Aaufóávouciv, |] ὃς οὕτε τοῖς πρὸ 

ἠαὑτοῦ πονηροῖς παραβολὴν καταλέλοιπεν οὔτε τοῖς μεθ᾽ ἑαυτὸν ὑπερ-" 

βολήν. ὃς τῇ τόλμῃ τοῦ παρανομεῖν τὴν πίςτιν τοῦ μὴ ςφαλήςε-ἢ 

ἔεθαι mpocríOnciv. ὃς οὐ τὸ ἐπιχειρεῖν ἀδικεῖν ἀλλὰ τὸ διαμαρτεῖν 

᾿αἰεχύνεται. ἐβὸν οὔτε θάρεος οἶδε ῥητὸν οὔτε τῶν ἀρρήτων ἔργων "7 

LEER ἀποχή.) ὃς μόνον αἰεχρὸν ὃ μὴ δύναται νομίζει. ἐβοὗ τὸ παρὰ ἢ] 

ΕΝ φύειν ἐρᾶν τῆς φύεεως πλέον. καὶ πολλὰ ἄν τις τοιαῦτα ευνθείη. ἢ} 

Εἰς μὲν δὴ τὸν οὐκ ἀφροντίετως ἐἰδοκοῦνταῤλέγειν ἐρεῖς ἐς- 

κεμμένος, βεβουλευμένος, ευγγεγραφώς," πεφροντικώς, ὑπροεωρακώς," 

ἔμεμεριμνηκώς, ἐπρο βεβουλευμένος, ευνθείς, πονήςας ἐκπονήςας"᾽ προ- 

πονήςας, ταλαιπωρηθείς, [.έέπιμεληθείςἉ, φιλοτιμηθείς, ἱ'προεκαμών,ἢ 

"προςταλαιπωρηθείς," ευνταξάμενος, Κπαραςκευαςάμενος, βέξἢεργαςά-" 

μενος," λογογραφήςας, ἄνω καὶ κάτω μεταθείς, μεταγράψας, £écac 

'ῇδιαζεύξας," ἁρμόςας, [Κδιαςμιλεύεας, ἐταναλαβὼν πολλάκις, ἐπαναθεα-" 

85 |'cáuevoc, διακριβώςας, [διακαθήρας ἐκκαθήρας, διαγράψας Puera- "i 

“Ῥγράψας !"} ἐξορθώςας, ἐκλεξάμενος, ἐπανορθωςάμενος, Bacavícac, κρί- ἢ 
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βνας ἐπιδιακρίνας. —éckeuuévuc βεβουλευμένως ὑἱπεφροντιεμένως" 

βευγγραφικῶς μεμεριμνημένως προεωραμένως προβεβουλευμένως ευγ-ἢ 

l'keíueva, πεπονημένα, ἐπιπόνως ταλαιπώρως λογογραφικῶς cuvre-"| 

141 l'ravuéva, ευνδεδεμένα, παρεςκευαςμένα, κεκολαςμένα, διεξεςμένα, ἣρ-" 

l'uocuéva, διεεμιλευμένα, ἀποτετορνευμένα, ἐκκεκαθαρμένα, διηκριβω-"ἢ s 

l'uéva, é£eipracuéva, ἐξεεμένα, ἐξειλεγμένα, ἐξωρθωμένα, ἐἐέπηνωρθω- ἡ 

μένα", βεβαςανιεμένα, κεκριμένα. οὐκ ἄνευ φροντίδος, οὐκ ἔξω 

προνοίας, οὐ χωρὶς μερίμνης, οὐκ ἀνευ ckéyeuc, | εὺὑν ἁρμονίᾳ, 

ἐβεὺνἢ Bacávu, l'cóv τάξει, κρίςει,ἢ ἐργαείᾳ, ἀκριβείᾳ, ταλαιπωρίᾳ, ἢ 

142 [καθάρςεει, τορείᾳ] εἰς δὲ τὸν ἄνευ μελέτης δοκοῦντα, λέγειν" 

πρόχειρος, ῥάδιος, αὐτοςχεδιάζων καὶ dic Ξενοφῶν ἐν Λακώνων" 

[πολιτείᾳ (XIII. δ} αὐτοεχεδιαετής --- τὸ γὰρ [l'tév τῇ Νυκτὶ μακρᾷ" 
Πλάτωνος (I p 624. 81)} αὐτοςχεδίαςεμα φαῦλον --- ἄςκεπτος, ἀπό-" 
l'vnpoc, ῥάθυμος, ἀμελής, ἀφρόντιετος, ἀπρονόητος, προπετής, ὀλί-" 

ἤγωροεςε, ἀταλαίπωρος, εὐχερής, εὔκολος. ἐκ τοῦ καιροῦ λέγων, ἐ ἐκ i5 

τοῦ παραχρῆμα, ἐκ τοῦ παρατυχόντος ὑῥῥέἐκ τοῦ τυχόντος, δι᾽ ὀλί- "ἢ 

lou πᾶν τοὐπιὸν λέγων, ἐπιχειλής, φλύαρος, ['AáAoc, ἐπιπολῆς ἢ 

148 λέγων, ἐξ ἑτοίμου, πᾶν τὸ ἐπελθόν, ἀπροβούλευτος, ἀπερίεκεπτος. 

ἀβαςάνιετα, ἀπαράεκευα. ἀπαραβεκεύῳβ γνώμῃ l'év τοῖς περὶ ἀλη-" 

[θείας ᾿Αντιφῶν εἶπεν, ἀπαραςκεύαςτον δ᾽ ἐν ταῖς ῥητορικαῖς τέχ-" 9 

['vaic — δοκοῦει δ᾽ οὐ γνήειαι ( Vorsokr 80 B 8) — ἐν μέντοι τοῖς ευμβου-" 
[λευτικοῖς προοιμίοις τοῖς Δημοςθένους(4. 5) τὸ ἀπαραςκευαςτότερον" 

᾿γέγραπται.ἢ ἄκριτα, ἀνάρμοετα, [Κάραιάϊ, διαλελυμένα, l'ovecrnkóro, 

ἀδιέργαςτα, [ᾶἄξεετα, ἀφρόντιετα, ἀπροβούλευτα. τάχα δὲ καὶ TO" 

144 l'ànpóvpaqo: Ὑπερείδης (fg 231 Bl?) μὲν γὰρ αὐτῷ ἐπ᾽ ἄλλου" ss — — 

[κέχρηται, εἰπὼν ᾿ἀπροβούλευτα [xoi ἀπροχειροτόνητα) καὶ ἀπρό- "ἢ 3 

rpaga", ἔχοι δ᾽ àv ἐνταῦθα χώραν." ἀνέδην, χύδην, ῥύδην. πάνταϊ k 

κάλων ἀνείς. προχείρως, ῥᾳδίως, αὐτοςχεδίως xoi αὐτοςχεδίους ji 

λόγους, ἀπόνως, ἀςεκέπτως, ῥᾳθύμως, ἀμελῶς, ἀφροντίετως, ἀπρονοή-" d 

τως, ἀταλαιπώρως, εὐχερῶς, εὐκόλως, φλυάρως, ἀπροβουλεύτως," so 

[ἀπεριεκέπτως [àmpockémruc!, ἀβαςανίετως, ἀπαραςκεύως, ἀδιεργά-" 

l'eruc, ἀκρίτως, ἀναρμόετως. εὺν ἀπονίᾳ, ῥᾳθυμία, προπετείᾳ, εὐχε-" 

ἔρείᾳ, εὐκολίᾳῳ", ἐβλαλιᾷ ἢ), ἀναρμοςτίᾳ. fj δ᾽ ἐν τοῖς Πλάτωνος νόμοις 

(ΙΧ 861 B) ἀπροβουλία οὔ μοι ἀρέεκει. 
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Εἰς τὸν ὀλίγα ὑπ᾽ ἀεθενείας λέγοντα ἄπορος ἄλογος, ἄφω- 

voc, l'àmapáckevoc, ἢ ὀλίγος, βραχύς, cuikpóc, pavíc, ψακάς, ἰχθύς, 

ἰχθύων ἀφωνότερος, ἀπερραμμένος ['ró cróua, ἀπεετομιεμένος ἀπε-" 

l'crpaupévoc'| τὴν γλῶτταν, ἄγλωττος, ἀμήχανος, [άδύνατος, ἀςθενής." 

5 xoi τὰ πράγματαϊ ἀπορία, [ἐ ἀλογία), ἀφωνία, ὀλιγότης, βραχύτης," 

[εμικρότης, ἢ ἀγλωττία, ἀμηχανία, [άδυναμία ἀδυναςεία, ἀεθένεια.ἢ 

ἐβκαὶ τὰ ἐπιρρήματαἢ᾽ ἀπόρως, ἀλόγως, βάφώνως," ἀγλώττως, l'áun-* 

χάνως, ἀδυνάτως, ἀεθενῶς.ἢ εἰ δ᾽ ὀλίγα μὲν λέγοι, [xpícicl 
[δέ τις αὐτῷ προςείη,] βραχύς βραχυλόγος, cóvrouoc, αὐτάρκης, 

10 ἀρτιεπής, ςαφής, ἀποχρῶν ὑπεραποχρῶν,"} ἀρτίετομος, πολύνους μᾶλ- 

λον ἢ πολυλόγος, ΚΚπεριεπτιεμένος", διεεμιλευμένος, ἀκριβής ἠκριβω- 

μένος, [ἠπειγμένος, xexoAacuévoc, Begacavicuévoc, κεκριμένος "ἢ, ῥβρα- 15 

βἐ χέει ῥήμαςει πολὺν νοῦν ἀπαγγέλλων, οὐ λέγειν μᾶλλον ἢ διδάεςκειν | 

Βὲτὸ cogéc εἰδώς, οὐ μέχρι τῶν ὦὥτων θέλγων 1, πολυνοία μᾶλλον ἢ 
16 πολυλογίᾳ ῥχαίρων. καὶ τὰ πράγματα δὲ ἢ τάχος", ευντομία, 

αὐτάρκεια, βραχυλογία, ςαφήνεια, ἀρτιφωνία ἀρτιλογία"ἠ! ἀρτιςτομία, 

l'àxpigeio,  Bácavoc, κρίεις. ἐδκαὶ τὰ émippruara^ ταχέως, ευντόμως, 

αὐτάρκως, βραχέως, cagüc, ἠπειγμένως, ἀρτιφώνως ἀρτιλόγως ἀρτι!- 

[βετόμως, πολύνως, ἀκριβῶς, περιεπτιεμένως, κεκολαςμένως, pepaca-" 

40 ['viccuévuc, διεςομιλευμένως, κεκριμένως.ἢ. παῦρα μὲν Κλέγων"ῃἠἘὙ ἀλλὰ 

μάλα λιγέως. 
lEic δὲ τὸν πολλὰ οὐ μὴν κεκριμένα λέγοντα," πολυλόγος, 

l'uaxpoAóvoc, μακρός, ἀπέραντος" ἀπεραντολόγος, βόρβορος, "προςκορής," 

κυκλοβόρος ['"xeuppouc^ χαράδρα, l'cupperóc, ἄμετρος ἀμετροεπής," 

35 θόρυβος, φλήναφος,"ἢ ἀχαλίνωτος τὸ «τόμα, άκρατὴς τὴν γλῶτταν," 

l'óMcOnpóc, θολερός θολώδης, ἰλυώδης, ἐἀχάλινον «τόμα, ἀκρατὴς] 

ἐγλῶττα", λήρους μακροὺς ἀποτείνων, φλύαρος, φλυαρίας εἴρων, οὐ 

λέγειν δυνατὸς ἀλλὰ ειἰωπᾶν ἀδύνατος. εἰς δὲ τὸν μετὰ δυνά- 
μεως [είς τὸ πλῆθος παρερχόμενον πολύς, εὔρους, 'ῥόθιος, εὔπορος, Κ 

30 ἄφθονος, cpobpóc, βίαιος, παραεύρων παρέλκων παραφέρων," ευγκλύ- 

Cuv, πηγάς τινας ἀφιείς, ὄμβρος, νιφετός, ποταμός, Κπυκνός, ευνεχής, ἢ 

[ἄπταιετος, λάβρος, πολλῷ ῥέων, ἀνεμπόδιςτος, ἐπειδὰν λύςῃ τὸ 

2 ψεκάς ἃ | 10 ἀρτιεπήῆς] αὐτοεπής II | 12 et 18 ἠπηγμέν. 11 | 19 περι- 

emTicuévuc] mepieckeuuévuc Α | 21 λιγέως] λιγυρῶς Α || 26 ἰλυώδης] εἰλώδης 

II sed S eorr ὑλώδης | 27 εἴρων] λέγων in marg Tp εἴρων A || 30 maucaco- 

pou C | 32 ἄπταιετος] dmicroc I]. | πολλῷ] πολύς II | λύςῃ] λέγη A 

* Bachm L in ΒΑ 345. 26 (Phot L) ἀδυναμία ἐρεῖς dic Anuoceévnc (XIX 186) 

xai ἀδυναςία ὡς ᾿Αντιφῶν (Vorsokr 80 B 83) xai Θουκυδίδης (VII 8) xai ἀδυ- 
varia ὡς Δεινόλοχος (fg 9 Kaib) 

145 

149 

150 

146 

147 
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cróua, ἐπειδὰν ἀφῇ τὴν γλῶτταν, ἐπειδὰν προχέῃ τὴν φωνὴν, ἐπειδὰν 

ἐκχέῃ τοὺς λόγους᾽ τίς ἂν ἐνέγκαι τὸν ὠθιςμὸν τῶν ἐϊβαὐτοῦ", ῥημά- 
των, τὸν ῥοῖζον τῶν ὀνομάτων, τὸ ῥεῦμα τῆς φωνῆς, τὸ πνεῦμα, τὸν 

τόνον, τὴν πυκνότητα, [τὸν κατακλυςμόν," τὴν ςφοδρότητα, τὴν βίαν, 

τὴν ἰεχύν, τὴν μεγαλοφωνίαν, τὴν εὔροιαν, τήν μεγαλόνοιαν, τὴν" 

λαμπροφωνίαν," τὸ ὑψηλόνουν, τὴν λαμπρότητα, τὴν ὑψηλολογίαν, 

τὴν καλλιφωνίαν, [τὸν ῥοῦν τῶν λόγων, τὸν θόρυβον τῆς φωνῆς; 

[τίς οὕτω ποταμὸς πολλύρους; τίς ἑοὕτως ἐπίδρομος; QI AXgeóch" 

MiTTapicóc| ᾿Αχελῷος!ἢ "Qxeavóc, Νεῖλος. "Icrpoc ἂν μὴ πατῇ. 
ΓῈξ ἀδικημάτων ὀνόματα, ἐφ᾽ οἷς εἰεὶ δίκαι καὶ γραφαί. 

κλέπτης, ὑτοιχωρύχος βαλαντιοτόμος, ἱτυμβωρύχος, "ἢ μοιχός, άνδρο-" 

φόνος, λωποδύτης, ἱερόευλος, προδότης," ῥίψαςπις. ἐπὶ δὲ τούτου 

ὁ Πλάτων (Lg XII 9448) φηςεὶ “ῥίψαςπις μὲν γὰρ οὐκ ἐν πᾶειν] 

ὀνομάζοιτ᾽ ἂν δικαίως, ἀποβολεὺς δ᾽ ὅπλων “ δὲ ̓Αριετοφάνης (Nub 352)45 
ἐβδὲ λέγει ῥίψαςπιν. ἢ αὐτόμολος, l'ápróc, &xópicroc, ἀςεβής, ['oer- 

[l'Aóc, ἀετράτευτος," λιποετρατιώτης, τύραννος, ἀνδραποδιςτής,"} φαρ- 

μακεύς φαρμακός (qoopuokíc|, δωροδόκος, l'Agcrüc, καταποντιςτής, "ἢ 

ἵ"πόρνος," πατραλοίας [l'unrpaAoíac, βίαιος, ὑβριετής, κακήγορος, ευ-" 

Fxopéávrnc | ἃ δ᾽ οὐκ ἔςτιν ['évif ὀνόματι εἰπεῖν ἀλλὰ μετοχαῖς, βου- 
λεύων τυραννίδα, καταλύων͵ τὴν πολιτείαν, ἐπὶ καταλύςει τοῦ δήμου 

ευνιών, τὰ δικαςτήρια δεκάζων, ἐξαπατιὺν Prov" δῆμον ἢ ἢ "τὴν" ἢ βου- 

λὴν ἢ ἢ τὸ ἢ δικαςτήριον, τὰ ψευδῆ μαρτυρῶν. οὶ μὲν γὰρ ψευ-" 

l'oouéprupec εἴρηνται παρὰ Κριτίᾳ (TGF 118. 9 N), καὶ ὁ ψευδο-" 
μάρτυς οὐκ οἶδ᾽ εἴ που᾽ καὶ τὸ ψευδομαρτυρεῖν ὁ αὐτος ἐπου᾽ λέγει." 

καὶ Δημοεθένης (XXIX 6) καταψευδομαρτυροῦμαιιὌ πιπράεκων τὸν 

ἐλεύθερον, παρανομῶν, ἐκλείπων τὴν ναῦν, παραβαίνων ευνθήκας. ἢ 

καὶ ἕτερα δ᾽ écriv ἀδικήματα ὧν τοὺς ἀδικήεαντας οὐκ ἔςετιν ὀνομά- 

ζειν, ἀλογίου, κακώςεως, ἀποπομπῆς, ἐπιτροπῆς, ἐἀπολείψεως:, παρα- 

TpecBetac, ἐξούλης, círou, καρποῦ, λιπομαρτυρίου λιποταξίου λιποναυ- 

τίου, εἱργμοῦ, κακοῦ ἤθους, κακοῦ βίου, αἰκίας, βλάβης, ἀπαγωγῆς, 

βουλεύεεως, δήμου καταλύςεως, δημοείων ἀδικημάτων, δωροξενίας, 

ξενίας, ψευδεγγραφῆς ψευδοκλητείας, ἀποςταςείου ἐβάπροεταείου, ἢ) 
παρανόμων, ἀπρόεςκλητον δίκην εἰςελθεῖν, τὴν μὴ οὖςαν [Aayeiv,! 

3 ρῦζον II | 8 νοημάτων II BC | 5 ἰεχύν] ψυχήν B | 14 δ᾽ ὅπλων] δ᾽ ὁ 
ἸΤλάτων F || 21 ευνδικάζων BC || 24 εἴπου] ὅπου A || 25 καταψευδομαρτυροῦμεν II || 

28 ἀλόγου BC | 30 κακοῦ ἔθους A | κακοέθους xaxoBiou BC | αἰκίας] oi- 

κείας A | 31 βουλήςεως A II || 32 ψευδεγκλητίας A 

11 βαλαντιοτόμος] Plat Epb 552 D || 12 ρίψαςπις] Phot Hes || 17 καταποντ. 

καὶ λῃςταί Isocrat XII 226 || 22.23 ψευδομάρτυρ (sic) Plat Gorg 478B || 28sqq cf 
VIII 31 || 32 ψευδοκλητείας] Andocid I 44 Demosth LIII 15 

— 0 

bo Ὁ 
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παρακαταθήκην ἀποετερῆςαι, καταβάλλειν, τιτρώεκειν. καὶ περὶ τού-" 

[τῶν καὶ μετοχαῖς ἔςτι χρῆεθαι." ; 

l'"Oca ἄν τις εἴποι! ἐκ τοῦ óu o εύνθετα. (óuócrovboc'| ὁμόειτος, 155 
ὁμοήθης, ὁμότροπος, δμόδουλος, ὁμόνους, (óuóguvoc!, ὁμόγλωττος," 

s ὁμοτράπεζος, ὁμόφυλος, ὁμόδημος, ὁμωρόφιοε, ὁμότιμος, ὁμότεχνος, ἢ 

l'óuócknvoc, ὁμοδίαιτος, ὁμογνώμων," ὁμομήτριος ᾿ὁμοπάτριος, l'óud-^ 

''vuuoc, ὁμόχρως," óuóyngoc, ὁμοβώμιοες, δμογενής ὁμόγονος, ὁμο-" ἢ 

ὑβῥειδής, ἢ óuourrup ὁμοπάτωρ, ὁμοθυμαδόν, ὁμολογία᾽ ó γὰρ ὁμόλογος 156 

βίαιόν [ἴτε óuo0 καὶ εὐτελές. ὁμότιτθον [δὲ Δείναρχος (inc or fg 24 Tur) 
10 εἴρηκεν, καὶ Πλάτων ὁμότροπον (Phaed 83D) καὶ ὁμόζυγα (Phaedr 

256 À), καὶ Θουκυδίδης (II 96) óuóckevov. ὀμόδοξον ['|9| ἂν εἴποις," 
Πλάτωνος (Rpb 310 E) εἰπόντος ἢ óuobo£íav: oi γὰρ ὁμογάλακτες ἴδιον 
τῶν ᾿Αττικῶν, ἐτὸ δ᾽) ὁμοερκὴς ς«κληρόν, (Pei καὶ) παρὰ (όλωνι().} 

Lóporrrépouc δὲ τοὺς ὁμότριχας εἰπόντος Εὐριπίδου (Elee 530), (τράτ-Ἶ 

15 [ric (I p 733. 81 Ko) τοὺς ὁμήλικας εἴρηκεν ὁμοπτέρους. 

"€x δὲ τοῦ cuv τάδε cuvOera. εύὐλλογος, cóvoboc, εὐγκλητος, 157 

lcuvexa nciacrc, cóuBouloc, cócciroc. cucciría, ευμπότης, ευλλογεύς," 

᾿ευετρατιώτης, cóvebpoc, cócknvoc, ευετράτηγος ['cuvrpámeZoc, cuve-" 

lpacrüc, cópmAouc", cóvrpogoc, ['cuvepróc, ευγγενής, ευναγωνιςτής, 

940 [ευὐντελής, ἢ εὐυνθεατής, tcóvopoc,| [᾿εουμμελής, cóuyngoc, cucrévouv, 

ευνομνύμενος, l'cuvuuórnc, ευμπρέεβεις, cuvicropec, Pkai'] cócracic, ευμ-"} 158 

l'uerpía, cuupuvía, cuvauMa, cóyxucic ὅρκων. cuvápyuv, cóvOnpoc," 

lcuvurmeUc, cuvupíc, ευγγεωργός, ευγκυνηγέτης, ευγκλέπτης, ευὐμπα-" 

l'pacrárnc, cuvoborrópoc, | εύμβιος, ευςεταειώτης, [Κεύζυξ, ευμμορίτης. ἢ 

56 ουνθεάτριαν δὲ καὶ ευλλήπτριαν ["Apicropávnc (fg 864). ὁὃ δ᾽" 189 

l'aóróc'| καὶ ευγκοίτας (fg 862) εἴρηκε, xoi cucrábac ἀμπέλους (fg 129). 
[εἴρηκε δὲ" καὶ εὐμποδα (fg 865) καὶ ευνθήκην (Pae 1065, Lys 1261). 

[εἴη δ᾽ ἂν ἐκ τούτων καὶ ευντυχία | Πλάτων (Enthyd 272€) δὲ 

1 καταβάλλειν] καταςτίχειν JI | 1.2 τούτων οὐ μετοχαῖς II | 5 ὁμορρό- 

qoc II | 7 ὁμόγονος] ὁμόγνιος Kuehnius | 10 ὁμότροπον] ὁμόδρομον A ὁμόν II || 

13 τὸ δὲ] καὶ II | 14 ὁμοτρίχου A | 20 cóvopoc] cóvoboc II | 24 ευςτρατιώτης 

BC | 25 ευλλήετριαν BC | 26 εύγκοιτον II BC || 27 ευνθήκην] cuveérouc II 

4 óuóbouAoc] Plat Phaedo 85 B. Phaedr 273 E cf Moerid et supra III 81 | 

5 ὁμωρόφιος] Antiph V 11 | 7 ὁμοβώμιος)] Thuc III 57 Hes | ὁμοθυμαδὸν] 

Aristoph Av 1015 Pac 476 Plat Lg VII 805 A | 9 ὁμότιτθον οὐχ ὁμότηθον Phot | 

13 ὁμοερκὴς] óuoepkéc Δείναρχος ἐν τῷ πρὸς τὴν Καλλίππου παραγραφὴν ... 

(Suid) BAV 286. 33 Phot ὁμοείρκτης Hes | 15 ὁμόπτεροι] Aristoph Byz π. πολι- 

Ti. ὄνομ. Miller Mél 434. 7 ἰεήλικες δὲ ὁμόςφυροι xal ὁμόπτεροι καὶ ὁμότριχες. 

Phot Hes | 19 εὐμπλους] Hes || 26 cuvOedrpia] cf II 56 | 26 cucróóac] — VII 
146 Hes £ucróbec Phot ξυςτάς | 28 cuvruxía] Thue ΠῚ 45 Plat Phaedr 248 C cf 

Phrynich p 248 Lob, Phot s. cuvróynua. ('AroAMóbupoc) 
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ευμμαθητὰς ἔφη καὶ εύνοψιν οἰκειότητος (Rpl 531 C). Εὔπολις (fg 448) ; 
δὲ ευμβίοτοι ευμπάροικοι, καὶ ευνήλικες ['b ó αὐτὸς" ἢ (fg 181) εἶπε, — — 
Δείναρχος (ine or fg 33 Tur) [δὲ καὶ ευνιεροποιὸν καὶ ευμπρύτανιν Ἷ 

καὶ ευμβουλευτὴν [εἴρηκεν "ἢ, fj δὲ κωμῳδία καὶ ευὐγκηδεετήν. [ἴτα δ᾽ ἐκ ; 

τούτων παραγόμενα ῥήματα xoi πράγματα xoi ἐπιρρήματα ἀπέ-Ν s 

ἤραντα ἂν εἴη τῷ βουλομένῳ λέγειν. ἢ 
160 ἐκ δὲ τοῦ ἣἧμι τάδε τὰ ὀνόματα. ἡμιμανής, ἡμιμαθής, ἡμιπλή- 5 

purov ἡμίπλεων ἡμίμεετον, ["hueéc' ἡμιμέδιμνος ἡμιμόχθηρος, 

[ἡμίτομον", ἡμίδραχμον, ἡμιωβόλιον, ἡμίεκτον — [xoi ἡμιεκτέον [ἢ 

PlApgicropévnc (Nub 645) ἢ — ἡμιχοίνικον, [ὴημιγενής, ἡμίονος. 10 

ἡμίεργον, [ἣμιτελές, ἡμιποίητον, tfiuíepaucrov!, ἡμίφαυετον, ἐἡμίφρα- 1 

βέκτον., ἡμίφλεκτον, ἡμίοπτα, ἡμίεφθα, ἡμίβρωτα, ἡμιτέλεετα, Phut-" | 

UO oovov"i iutxpoipa!, ἡμιμόριον, [ἣμιθνής ἢ, ἡμιμέθυςος, l'hurrup-^ i 

Frávicroc, ἡμίγυμνος, fjuí6eoc, ἡμιτάλαντον, ἧἡμικλήριον. ἡμίλουτι 
[δὲ Κρατῖνος (I fg 416 Ko)1 εἴρηκε, καὶ Φιλύλλιος (I p 789. 81 Κο)}] ιό΄ 
[ἡμίπλεκτοι, ἡμιμάεητοι βὲ δὲ) Κράτης (fe 49 Ko), καὶ ἡμιφωςώνιον ᾿ 

᾿᾿Αριετοφάνης (fg 184)} xoi ἡμίοπον αὐλὸν Aicyóhoc (TGF 91). l 
xoi ἡμίκακον (5| [εὐκλείδης (I p 805.3 Ko) λέγει xoi (ζοφοκλῆς ἢ i 

HT GF. 948), 'Apicropéávnc (Th 449) δὲ xoi ἡμικάκως, [καὶ Δείναρ-" 
xoc (ine or fg 17 Tur)" ἡμιπόδιον, [ἡμιχρύςους δ᾽ "Ava£ovbptonc] 
ΚΑΙ Ρ 181 ἔν ὃ ΚΚο). τῶν μέντοι Μενάνδρου (fg 1014 Ko) (10 μὲν! fjui-7 
᾿φυὲς καὶ ἡμίγραφον ἀνεκτά, τὸ δ᾽ ἡμιλάςταυρον παμπόνηρον.ἢ D 

162 [τάδε μέντοι ἐκ τοῦ παν [j'cóvOera.| πάγκαλος, πάγκακος, 

πανοῦργος, Ptmóávonuoc.| καὶ παγκάλως καὶ παγκάκως, (xoi| dc^ 

Πλάτων (Phaedr 276D saep) παγκάλη πάγκαλον. παμπάλαιον, 36 
ἱπάμμεγα παμμέγεθες, παμπληθές πάμπολυ, πάμμηκες, παμποίκιλον, ἢ 

lravrobaróv, παντοῖον, πανεέληνος, παναρμόνιον, παναγές, πανώλης, 

['πάντολμος, παμμίαρον, παμπόνηρον, πάνεοφον, παντελές, πάνδεινον," 

μι 16 

- 

t2 0 

2 εὐμβίωτε cuumapoie BC | 3 ευνιεροποιοί α -moióc II | 9 ἡμιοβό- 

Xov II BC | 11 ἡμίφαυςτον ἡμίφρακτον om F | ἡμίφαυςτον] ἡμίκαυςτον Junger- 

mann | 13.14 ἡμιτυμπάνιετος — ἡμίθεος om S | 18 Φιλλύλιος Α || 15.16 Kpa- 

Tivoc --- ἡμιμάςητοι om S || 16 ἡμιφωςόριον A TU 

4 ευγκηδεςτὴν) Demosth XXXVI 15 Hes || 9 ἡμιωβόλιον] Hes | 12.13 ἡμί- 

xpavov] Hes Phrynich p 328 Lob ἡμικεφάλαιον μὴ λέγε, ἀλλὰ ἡμίκρανον || 13 ἡμί- 

xpotpa] Aristoph Thesm 234 cf Schol Hom C 8 et Polluc II 41, IV 184 | ἡμι- 

vc] Aristoph Nub 504 Thucyd II 52 | 14 ἡμικλήριον] Isaeus VII b || 16 ἡμι- 

qucuviov] Hes cf Polluce VII 71 || 17 ἡμίοπος] Athen 182 C Hes Phot || 18 ἡμίκακον] 

Phrynich p 336 Lob .. οὐχ οὕτως, ἀλλ᾽ ἡμιμόχθηρον φάθι, BAI 98. 13 ἡμίκακον 

ἼΛλεξις | 26 παμμέγα] Plat Phaedr 273 A Tim 26 E | παμμέγεθες] Plat Lg 

XI 913 D Xenoph Mem III 6. 18 
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l'rávonov. M καὶ rà Θουκυδίδου (VII 87.6) πανωλεθρίᾳ, πανδημεί, πας- 

ευδί (VIIE 1). καὶ τὰ Πλάτωνος παμπλούειος (Lg 134) καὶ πάνεμικρος 163 
(Lg X 908 C) l'x«ai'j παντοπώλιον (Rpb VIII 557 D). [εἴποις δ᾽ ἂν καὶ 6 
παγγενεί, l'ravcrpamiG, Tavaicxyéc, παμπραεία," πανδαιεία, πανθοινία, 

παγκαρπία, πανοπλία. [Αντιφῶν (fg 175 BI?) δὲ (xai4 ἐξαλᾶςεθαιϊ 
πανοικεείᾳ ἔφη. πανήμερος" ἢ πάννυχος᾽ τοῦτον δὲ πανεύφρονα Κρα- 

τῖνος (I fe 435) καλεῖ. πανδοκεύς πανδοκεύτρια. [xoi ὡς Kporivoc! 
L(fg 484) παναγάθη, καὶ ̓  ὡς" ᾿Αριετοφάνης (fg 121) πάγκυφος ['éAato." 

καὶ ΤΠΤαναθήναια δὲ καὶ ἸΠανιώνια Tkoi ΤΠΤαναιτώλια] καὶ ΤΠΠαμβοιώτια 

10 καὶ Πάνδια. 

ἐκ δὲ τοῦ πάλιν ['ráoe εὐνθετα. παλίμβολοςε, Κπαλίμπρατος,"" 164 

παλιγκάπηλος, Κπαλίντροπος, παλίγκοτος᾽ τὸ γὰρ" παλίνορεος ποιη- 

τικόν (Hom Γ 33), καὶ τὸ παλιντράπελος βίαιον καὶ τὸ παλίντονον. 
Δείναρχος (fg ine 26 Tur) δὲ [koi] παλιμπροδότης λέγει. παλίμ- 

15 πηγα δ᾽ oi κωμικοὶ (III p 590 fg 1099 Ko) τὰ παλαιὰ καττύματα, καὶ 
παλινδορίαν. καὶ παλίνδικον τὸν πολλάκις δικαζόμενον, καὶ παλίγ- 

γλώςεοον τὸν κακόφημον. 

δὲέκ δὲ τοῦ τρι τριπλοῦν, τρίδραχμον, τρίμνουν, τριτάλαντον," 165 

᾿ τριετάτηρος χλαμύς, τριτημόριον, τρικόλλυβον, τριτοςτάτης ἐν χορῷ "ἢ 

᾿ἰτριτόετατος, τρίδουλος, τριμίτιον, τριταγωνιςτής, τριήρης, τρίπολος ἢ 

βγῆ" τρίκλυετος δ᾽ ᾿Αριετοφάνης (fg 815) λέγει. τριςκατάπτυετος, ἢ 
βὲτριττυάρχης, τρίπαλαι᾽ τὸ γὰρ τριπέρυςειν ἠρέμα φορτικόν. τριςκα- 7] 

κκοδαίμων καὶ ἄλλα τοιαῦτα. ἢ 

ἐκ δὲ τοῦ φιλο [τάδε εὐνθετα φιλόδημος" ἢ φιλόπολις, ['φιλο-" 166 

[ετρατιώτης, "ἢ φιλοπροςήγορος, l'euóveixoc, φιλόςοφος, φιλόκαλος, ἢ 

φιλέταιρος, φιλοβάρβαρος φιλέλλην, φιλολόγος φιλήκοος, φιλαθήναιος, 

φιλοχρήματος φιλόχρυςος φιλάργυρος, φίλοινος φιλοπότης, φιλόθεος," 

᾿φιλόδικος, φιλαλήθης, φιλοπράγμων"ῥι, φιλαπόδημος, φιλοςκώμμων, 

ΕῚ ὐπθχεμῦς, φιλαίτιος", φιλεγκλήμων, ῥἐφίλερις, Ἄλεξις (II fg 580)1ἢ 

30 [6€ καὶ φιλεριςτὴν εἶπενὴ γιλογέλως) φιλοκίνδυνος, φίλεργος, φιλα- ἢ 

δι 

ΦΦ 

e 

1 πανδημοῖ II sed S superscr -μῆ || 1.2 πανευδῆ (ei F) II πανευδί C et B qui 

add πανευδήὴν | 2 maumAoucía II || 4 ante παγγενεί Cdd πανώλης cf p 42, 27 | 

πανδαιςία] πανευδία BC | 5 ἐξιλᾶςθαι in marg vp. ἐξαλλᾶςθαι α ἐξηλᾶςεθαι IT 
ἐξεληλάεθαι coniec Sauppe | 9 TTavurvia. edd, eorr Stephanus | 12 παλίγκοπος A | 

18 xaccóuara C | 16 παλινδόριον A | 19 τρικόλυβον ΒΟ | 20 τριτίμιον B | 

80. p 44, 1 φιλαλώτης II 

8 má[kugoc] Phot s κυφός et πάγκυφος Hes s ἀςτὴ ἐλαία et πάγκυφος 

cef Polluc IX 17 | 11 παλίμβολος] v ad III 125 || 12 παλιγκάπηλος] Aristoph 

P 1156 c schol, Hes | 16.17 παλίγγλωςςος] Soph El 641 Hes | 19 τρικόλλυβον] 
Hes | 20 τριμίτιον] Hes [| 27 φιλοπότης] Aristoph Vesp 79 | 29 φίλερις] Axio- 

nicus Comic II p 414 fg 6 v 9 Ko | 30—p 44,1 φιλαναλώτης] Plat Rpb VIII 548 B 
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βναλώτης, φιλοτύραννοςἉ, φαλαπεχθήμων, φιλοθεάμον, φιλοθέωρον δ᾽ 

αὐτὸν Αλεξις (II fg 336) εἴρηκεν. Κιφιλολοίδορος, φιλάνθρωπος, φι-" 

l'Aoxepbric, φιλόδωρος, φιλόπαις φιλότεκνος φιλόςτοργος" ἢ φιλογύνης, 

φιλόθηρος ᾿'φιλόμουςος, φιλοεώματος φιλόψυχοοε, φιλόξενος ἢ φιλοικτίρ- 

μων [Κφιλόπλουτος, φίλυπνος, φιλοκυνηγέτης, φιλογεωργός, ἢ φιλόκυβος, 

φιλοχωρῶν φίλιππος, φιλοφροεύνη, τάχα καὶ φιλόφρων làm αὐτῆς 

βκαὶδ φιλοχωρία, ἴεως καὶ φιλόχωρος, φιλοτεχνία φιλότεχνος. ᾿Αρι- 

βετοφάνης δέ [που (I fg 732) φηςὶ καὶ) φιλοκηδῆ λόγον, ᾿Αριετομέ- 

νης δ᾽ ὁ κωμικὸς (I p 693. 15) ᾿φιλακόλουθος βμᾶρχεται.᾽ὶ φιλοδοξία, 
ἐκ δ᾽ αὐτῆς ὁ φιλόδοξος. ἔλεγον δ᾽ οἱ ποιηταὶ καὶ φιλόετροφον τὸν 

εὐμετάβολον, Δείναρχος (fg ine 37 Tur) δὲ καὶ φιλοπόνηρον, ἢ ὡς 

ἐφιλωνίδης (I fg 18 Ko) φιλομόχθηρον, {ἐπὶ δὲ τῆς τελευτῆς ὄνομα! 

[δ᾽ θεόφιλος τὸ φιλεῖν ἔχει᾽ ὁ γὰρ γυναικοφιλὴς ἐν ταῖς Πολυζήλου" 

l'Moucóv γοναῖς (I p 192. 10 Ko) οὐ πάνυ ἀνεκτόν." 
τάδε μέντοι ἐκ τοῦ κακο cóvO0era. κακοδαίμων, ἑκακοῦργος, ἢ 

l'kaxoAóvoc κακήγορος, κακοπράγμων ὡς Ὑπερείδης (fg 248 Bl?),M 

[κακόβιος, κακόβουλος, κακόνους ὡς ᾿Αντιφῶν (fg 169 Bl?) κακο-" 
l'ppocóvn. καὶ ἐκ τούτου ἂν εἴη δῖ κακόφρων, xoi ἑκακὸς κακῶς 

[᾿ἀπόλοιτο. Κὶ 

lék δὲ τοῦ πολυ τάδε εὐνθεταῇ. πολυπράγμων, ὑπολυλόγος, "ἢ 

[πολυήκοος,ἢ πολυθεάμων, ᾿ἱπολύφωνος, πολυμελής,} πολύχειρ, ἱπολύ-" 

Ὕλωττος πολύφημος, πολύτροπος, ἐῥπολύπονος:, πολυπλάνητος, πο-ἢ 

λυπόρευτος, πολύνους, πολύρρους, πολυπρόεωπος, πολυχρήματοςε 

᾿πολύχρυςος, πολυςώματος, πολυΐετωρ, πολυκτήμων, πολυάργυρος 

βπολύχαλκος, πολύπυρος πολύοινος πολύειτος, πολυπότης, πολυάν- 

ἔθρωπος ὑπολυπρόβατοςἢ πολυθρέμμων ὑπολύδουλος, πολύανδρος 

ἐπολυγύνης ὑπολύπαις, ἐπολύπους,) πολυάδελφος, πολύθηρος, πολύ» 

ἤδενδρος πολύυλος πολύυδρος, πολύξυλος, πολυςκώμμων, πολυτελής, ἢ 

[πολύτιμος, πολυειδής, πολυγενής, πολύμορφος, πολυανθής, πολυ-} 

ἰεχήμων.} 
ἐκ δὲ τοῦ uico cóvOera: ῥμιςόδημος μιςόπολις, ὑμιςολόγος, μι- ἢ 

l'comóvnpoc, μίςεργος, μιεάνθρωπος μιςόθεος,} μιςογύνης ὑμιςότεκνος, "ἢ 

l'uicurmoc, μιςόθηρος, μιςοφίλιππος μιςαλέξανδρος, μιςαθήναιος, μιςο-" 

1 φιλαπειθήμων À | 4 φιλόξενος] φιλότεκνος A 618 repet | 9 φιλακο- 
λούθως Il. φιλακόλουθον C | ἄρχεται] λέγει Α || 8 169—171 —115—30 in A II C 

post 8 197 leguntur, B om || 18 κακὸς xai κακῶς A II corr Jungermann || 21—22 mo- 

λύγλωςςος C | 283 πολυχρήμων add C 

1 φιλαπεχθήμων] Lysias XXIV 24 Isocrat XV 115 Demosth XXIV 6 | 8 φι- 
λότεκνος] Eurip Phoen 972 Aristoph Thesm 752 || 16 κακοπράγμων ὝὙπ. — IV 36 

b» 0 

80 
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[l'rópavvoc, μιςέταιρος" μιςόξενος, uicoBápBapoc μιςέλλην, l'uiconpoci-^ 

'Yopoc!, tPuicomróonuoc'4, ᾿μιεοπέρεης ὡς Ξενοφῶν (Ages VII 7). 

ἐκ δὲ" τοῦ μεγαλο cóvOera μεγαλοπράγμων, μεγαληγόρος, ue- 173 

γαλουργός, μεγαλόμιςθος, μεγαλογνώμων, μεγαλόψυχος," ἐμεγαλόθυ-" 

s ἐμος,) μεγαλότολμος, μαγαλόφωνοε, μεγαλοπολίτης, μεγαλόπλουτος, με- 

γαλόδωρος, μεγάλαυχος, μεγαλόφρων. 

ἐἐκ δὲ τοῦ ico ὑτάδε εὐνθεταῇ icóvopoc, ἰςεοτελής, ficóriuoc, ico-"| 174 

[πολίτης ἰςεοπολιτεία, Picyropoc^ ἰςεηγορία, (icocráciov, icouérpnrov, ̂  

l'icomAn8éc, icóunkec, icouére0ec, icoxeiMéc, icómebov, icóápiOuov, ἰςο- ἢ 

1o l'vouía, icouoipía, ἰεηγορία, icokparía ἰςοπαλεῖς, (icokpareic, ἰεόψηφοι," 

l'icóbpouo,] ἰεόζυγες. Αρχιππος δ᾽ ó κωμικὸς (I p 689. 49) καὶ icó-! 

ἔχρυςον εἴρηκεν. τὸ δ᾽ ἰεοθάνατον CogoxAéouc ὑεἰπόντος ἐν Κρεούςῃ" 

KT GF 382 N) οὐ ὑπάνυ! ἀνεκτόν. 
Τάδε μέντοι ὅμοια τῷ εχήματι τῆς λέξεως, οὐ εημαίνοντο 175 

1; [μὲν ταὐτόν, ἐοικότα δὲ τῇ ἰδέα. καταλογάδην λέγειν, λογάδηνἾ 

ἀθροίζειν, ἀριετίνδην ἐκλέγειν, πλουτίνδην καταλέγειν, ἀναβάδην καθ-Ἶ 

ξίζειν, ἀποτάδην τρέχειν, ευλλήβδην εἰπεῖν, ὀρθοςτάδην [e ἀγωνίζεεθαι, "ἢ ἢ 

ἐξ βευετάδην ἢ μάχεεθαι, ἄδδην ἐεςθίειν, κρύβδην πράττειν, ς«ποράδηνἾ 

Lécrávat, φοράδην κομίζεςεθαι, ἀνέδην παραινεῖν, χύδην δαπανᾶν, ςεχέδην 

so [ἑλαύνειν, ἀγχιςτίνδην γαμεῖν᾽ τὸ γὰρ φυράδην καὶ ῥύδην οὐκ οἶδα 

[εἰ ἀνεκτά.} 

[καὶ τάδε ἄλλα τοῦ αὐτοῦ cyüuoroc] προβολὴ ἀδικήματος, 176 

Γκαταβολὴ πυρετοῦ, ευμβολὴ crparoméóou, διαβολὴ κακουργήματος, 

ἐέἐπιβολὴ τολμήματος, ἐπιβολὴ ζημίας, ἑ ἀναβολὴ πράγματος, εἰεβολὴΪ 

es ἱςτρατοῦ, ἐκβολὴ λόγου, παραβολὴ πράγματος, ἐμβολὴ ἀγωγίμων," 

ὑπερβολὴ δαπανημάτων, μεταβολὴ κακῶν. 

ἐβὡεαύτος καὶ τάδε. «τεφάνων ἀνάρρηεις, ἀναγόρευεις τιμῶν,ἢ) 177 

ἐβετάεις εἰκόνων, ἀνακήρυξις ἀθλητῶν, εἰεήγηεις ψηφιεμάτων, βούληεις ἢ] 

ἐβάνδρῶν, εὕρεεις χρηςμῶν, προαίρεεις βίου, πρόκληςεις ἐν δίκῃ," ] 

so ἐβκατάεταεις ἀρχῆς, λῆξις δίκης, παραίτηςεις τιμωρίας, ἀντίδοςεις ἢ] 

ἐβοὐείας, λιπάρηεις πρέεβεων, ἐξεγγύηςεις ὀφείλοντος, ἀμφιςεβήτηεις ἢ) 

8 1181 8--α B hic, A IL C post 8 176 127 | 4.5 μεγαλόθυμος om 8, F 
habet post μεγαλόφρων 16 | 14 cuccnuatvovra II || 16 ἐλέγχειν II || 18 κύδρην 

A IL | πέττειν A | 20 φύρδην II φρούδην A | 24 ἀναβολὴ] εἰεβολὴ A mp. eic- 
βολὴ πράγματος, ἐμβολῆ crp. IE || 24 εἰεβολὴ] ἐμβολὴ A || 25 crporomébou C | 

25 παραβολὴ] ἀναβολὴ πραγμάτων C | 26 ευμβολὴ δαπαν. C || 27 post τιμῶν 

BC add κηρυγμάτων, expunxit Bekker | 31 ocíac] 0ucíac C "Acíac B αἰτίας 

Ed pr, corr Kuehn 

20 ἀγχιςτίνδην v.] ΒΑ 333.8 τὸ κατὰ ἀγχιςτείαν, ὥςπερ ἀριςτίνδην xoi 

πλουτίνδην, ἐπιρρηματικῶς (Phot L, Suid) | 20 ῥύδην] Phot: Κρατῖνος, Hes 
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ἐβέπικλήρου, μίεθωεις οἴκου, ἔντευξις ἀνδρός, ἔκτιεις δίκης, ἀπό-"] 
ἐβδραςις «ετρατιᾶς, ἀπόβαεις ἐκ νεῶν, cóvOecic ῥημάτων, qáacj 

ἐβέγκλημάτων, ἀνάπαυεις καμάτων, ἔνδειξις ἀδικήματος, ἐκποίηεις ἢ) 

ἐβτέκνων, ἴαεις vócuv, ὑπόεχεεις χάριτος, τίμηςις δίκης, ὑποτίμηεις ἢ) 

ἐβτιμήματοε, ἀντιτίμηεις προτιμήματος, ἀγανάκτηεις γνώμης, ἐπιτή- ἢ) s 

Poeucic cogpíac, ἀπόςταςεις ὑπηκόων, εὔγχυεις πολιτείας, εὕρεεις ἢ) 

ἐβπραγμάτων, ὄψις χρωμάτων, ἐγχείρηςις τόλμης, κρᾶεις dpi," 

ἐβτέρψις ἀκοῆς, «κέψις δήμου, cxécic. ἁψῖδος, ἕξις ὅπλων, BoUAeucic!]! 

ἐβφόνου, μέλληεις πράξεων, μήνυεις ἀδικημάτων εύλλεξις χρημάτων," ] 

ἐβάναεύνταξις φόρων, ἀπόλαυεις τύχης, μέμψις γνώμης, αἵρεειςἢ) 

ἐβῳφρουρίου, ἀπόφευξις &rocractou, καὶ πολλὰ ἄλλα τοιαῦτα .ἢ) 

καὶ τάδε ὁμοίου εχήματος. δεῖγμα ἔνδειγμα, βούλημα, PL βούλευμα ἢ 

νόμιεμα, l'uiunuo'M, θέαμα, βάδιεμα, τόξευμα, παράδειγμα, τόλμημα," 

φρόνημα, κίνημα, τίμημα προςτίμημα, ἀξίωμα, πλάεμα, πταῖεμα, θαῦμα," 

l'otkqua, κῦμα, νᾶμα, δόγμα, βέπανόρθωμα, εὕρημα,ἢ ἐρύθημα, θήραμα," 

Bl vónua, εὐκοφάντημα, αἰείωμα, ἐναντίωμα, πλεονέκτημα, ἐλάττωμα," 

ἀγνόημα, κήρυγμα, τραῦμα, βλῆμα, ἀτύχημα, vócnua, ἀρρώετημα, εὐν-Κὶ 

ἤθημα, ἐπιτήδευμα, ἐπιθύμημα, παρανόμημα, πλήρωμα, κακούργημα," 

λῆμμα, ψεῦεμα, εόφιεμα, ἵδρυμα, ἀςέβημα, τοιχωρύχημα, ἀναιεχύν-" 

nuo, ἐπιχείρημα ἐγχείρημα, λοιδόρημα, ἕρμα, μάντευμα, ἐπιτέλεεμα, "ἢ 2o 

[δίδαγμα, φρύαγμα, καύχημα, αὔχημα, ἀλαζόνευμα, αὔλημα, πάθημα, 

[καῦμα, φλέγμα, cxfjuo, ζῶςμα, ἐζεῦγμα,) ἄεκημα, βλέμμα, ὄμμα, 

[άεθμα, πνεῦμα, νεωτέριεμα, νεανίευμα, ᾿ςτηλίτευμα, ἐπιτείχιεμα, μη- 

lxávnua, μεςεγγύημα, καλλώπιομα, «τεφάνωμα, πέμμα, ἀγώνιεμα," 

βγέννημα, παίδευμα, θρέμμα, μάθημα, μνῆμα ὑπόμνημα, γτεώργημα," ss 

᾿'πλέγμα, ἔγκλημα, ἄκουεμα, ὑπόδημα, οἰκοδόμημα, ῥῆγμα, πρόςπταιςμα"ἠ 

[ἐπίπταιεμα, «τρέμμα, ἀνάθημα, αἴεθημα, κινδύνευμα, εὐεργέτημα," 

κοινώνημα, ἐρώτημα, πλήρωμα, «καιώρημα, εύγγραμμα, χαράκωμα, ἢ 

Héoecua βρῶμα, πῶμα πόμα, ἄρτυμα ἥδυςμα, τόρευμα, πονήρευμα,Κ 

[ᾷεμα, ὀδύρματα, θυρώματα, αἰκίεματα, ἀργυρώματα, βρώματα, θύματα, ἢ so 

l'cuxvácuava, κωλύματα, πείεματα,ἢ ζητήματα [ὼς Δημοεθένης()}, 

ἀμφιςβητήματα, βλάμματα, περιτρίμματα, παιπάλημα, πάτημα, ὅπλιεμα"ἅ 

6 αἵρεεις πραγ. € | 8 βούληεις BC corr Bekker | 9 εὐλλεξις] εὐλληψις B || 

19 δείγματα II | 13 A II habent θέαμα 126 post ἔγκλημα, Bábicua 127 post κιν- 

δύνευμα, τόξευμα p 17 post τραῦμα || 18. 14 τόλμημα κίνημα om S, φρόνημα habet 

121 post φρύαγμα | 16 αἰείωμα! αἰτίαμα Kuehn | 21 αὔχημα II | 22 post 

ςχῆμα e 117 κήρυγμα ἃ II, Zücua om F || 22 βλέμμα — 23 ἐπιτείχιεμα om F. || 

23 ςτηλίτευμα] πολίτευμα S || 25 θρέμματα II | 27 αἴεθμα A || 28 ckeuupnuo II|| 

82 πεπάλημα II 

M 0 

μι 5 

27 αἴεθημα] Eurip Iph A 1230 | 31 ζητήματα] ap Demosth non invenitur, 

Plat Lg I 6380 C, X 8910 || 32 ἀμφιςβητήματα] Plat Theaet 158 B, Phil 11A 

ze3 Eee 
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βδόξαςμα δὲ Πλάτων εἶπε (Theaet 158E) καὶ (Conv 208 B) ἀποβλά- 
«τημα, ᾿Αντιφῶν (fg 167 BI?) δ᾽ ἐπιθύμημα. δικαίωμα, [ῥῆγμα 
φράγμα, ἐβάμμα᾽᾽ τὸ γὰρ κῶμα, ὅπερ ἐπὶ τῆς καρηβαρίας Aérouci 

᾿ῇτῆς ῥεπούεης εἰς ὕπνον, οὐ πάνυ ἐπαινῶ, ὥςπερ οὐδὲ" τὸ δράμημα 

s [οὐδὲ τὸ κώκυμα, οὐδὲ τὸ παρ᾽ Ὑπερείδῃ (fg 226 B1?) ἀναιεχύντημα." 

᾿Ταὐτὸν δ᾽ écriv] ἀναφυγή, ἀποφυγή, ἀναφορά, ἀναχώρηεις, 184 

ἀποςτροφή. ἀναφυγεῖν, ἀποφυγεῖν, ἀνενεγκεῖν, ᾿βάναχωρῆςαιἢ᾽) [᾿ἐπ-" 

βαναχωρῆςαι. καὶ ἀναθέεθαι δὲ ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ." 

ἐβώςεαύτως ἢ ταὐτόν l'écri'] τρυφᾶν, ἡδυπαθεῖν, θρύπτεεθαι ἀνα- 185 

10 τεθρύφθαι, ἐκδεδιῃτῆςθαι, χλιδᾶν. τὸ γὰρ θερμερύνεεθαι (kai κιχλιδιᾶνῆ) 

κωμικὰ μὲν (III p 579 fg 1017 et fg 1038 Ko), ἐμοὶ δ᾽ οὐκ ἀρέεκει. 

[βιαζομένῳ δ᾽ àv eic xpfjciv ἔλθοι! καὶ τὸ εκιαςτροφεῖςθαι. τὰ δὲ 

πράγματα τρυφή, ['ἥἣδυπάθεια, θρύψις, ἐκδιαίτηεις,ἢ χλιδή, εκιατροφία᾽ 

Loi δ᾽ ἐςκιατροφημένοι «κιατροφίαι καλοῦνται. (xoi μετοχαὶ δ᾽ ἀπὸ 

16 βπάντων. ὄνομα δ᾽ ἀπ᾽ οὐδενὸς ὅτι μὴ χλιδανός, τάχα καὶ ὁ θρυ-Ἶ 
ἐπτικός. ἐπίρρημα δὲ θρυπτικῶς καὶ ἐκδεδιῃτημένως, ῥφαῦλον δὲ τὸ 

ἐξ βέεκιατροφημένως,ἢ καὶ βίαιον τὸ χλιδανῶς.Ἶ 

ἐπὶ ταὐτοῦ λέγοιτ᾽ ἂν δωρεά, τιμή, ἄθλον, γέρας, μιεθόε, ἐπίχειρα. 186 

ἰδίως δὲ ἰατρῷ μὲν εὥετρα καὶ εωτήρια καὶ ἰατρεῖα, τῷ δὲ παιδεύοντι διδα- 

30 «κκαλεῖα, τῷ δὲ ετρατιώτῃ ἀριςτεῖα καὶ ἐπινίκια [kai] νικητήρια, ὡς ἀθλητῇ 

ἄθλα καὶ χειροτέχνῃ ἐπίχειρα καὶ ἀγγέλῳ εὐαγγέλια καὶ τῷ φέροντι κό- 

μιετρα, ὡς εὐεργέτῃ χαριςτήρια καὶ τῷ μηνύςαντι μήνυτρα l'Pxai τροφεῖπ 187 

[ θρέπτρα ἢ λέγοις δ᾽ àv δωρεῖςεθαι, τιμᾶν, γεραίρειν: Ξενοφῶν 

(Cyrop VIII 6. 11) δὲ καὶ ἐπιτεραίρειν τὸ γεραίρειν ἔφη". ἐλέτγοιτο! 

80 [δ᾽ ἂν ἐπὶ τούτων καὶ τὸ ἀμείβεεθαι. ὑἀμφίβολος δ᾽ f| ἀμοιβή᾽ ἔςτι 

ἐμὲν γὰρ παρ᾽ ᾿Αρχιλόχῳ (fg 159) καὶ παρ᾽ Εὐριπίδῃ (év ᾿Ορέετῃ (461), 
[τὸ δὲ παρ᾽ Ὁμήρῳ (a 818) 'coi δ᾽ ἄξιον ἔεται ἀμοιβῆς᾽ καὶ παρὰ] 

Πλάτωνι ἐν (ζυμποείῳ (p 2028) οὐ cagéc.! 

2 ῥύγμα F 8 βάμμα] βλέμμα II | κῶμμα BC | ἐπὶ] ἐκ II | 4 ἡ vócoc 
καὶ τὸ δράμημα BC, tum C xai κώλυμα οὐ λίαν ἐπαινετά || 7 ἀποφεύγειν ἀναφεύ- 

yew BC | 10 θεμερύνεεθαι II cf Hesych | κυχλοιδιᾶν C || 11.12 θερμ. λέγει μὲν 

ἡ κωμῳδία πολλαχόθι, ἐμοὶ δὲ A II | 12 ςκιατροφῆςθαι Π ἐεςκιατροφῆ(εϊ C)- 

ςθαι ΒΟ | 13 «κιατραφία C cf Lobeck Phrynieh 578 || 16 ἐκδεδιαιί(ε S) τημέ- 
vuc II | 24 τὸ γεραίρειν om S | 28 ὡς οὐ ἃ 

2 ῥῆγμα] Demosth II 21, XVIII 198 cf BA 300 | 3 κῶμα] Hes | 10 8ep- 

uepóvecOoai] Hes Oéuepov ceuvóv. ἀφ᾽ οὗ καὶ τὸ ςεμνύνεςθαι θεμερύνεεθαι || 

12 εκιατροφεῖςεθαι] Herod VI 12 Plat Rpb VIII 566 D Xenoph Oec IV 2 || 21 ἐπί- 
χεῖρα] Hes | 22 μήνυτρα] Thomas M: Θουκυδίδης ἐν τῇ ἕκτῃ 27 Andocid I 27 
Lys VI43 | 23 θρέπτρα] Hom A 478 saep, Hes θρέπτα | 24 γεραίρειν Hes 



188 

189 

190 

191 

48 Βιβλίου ς΄ 188---191 

ὋὉ δ᾽ ém ἀφροδιείοις μαινόμενος λάγνης ἂν καὶ λάγνος ῥη- 

θείη, ᾿λαγνίετατος, λαγνεύων," eic ᾿Αφροδίτην νοςῶν, Κάἀςελγαίνων," 

l'éàxoXacratvuv,M πορνοκοπιῶν, ropvofockoic cuvüv, ἑταιριζόμενος «--- 

οὕτω γὰρ οἱ κωμικοὶ (III p 578 fg 1012 Ko) ὀνομάζουειν τὸν" 

[περὶ τὰς ἑταίρας ἔχοντα, --- εἰς ἡδονὰς ἐκκεχυμένος, γυναιμανής, 

[έταίραις ευμβιούς," ἑταιριετής, περὶ τὰς τῶν ἑταιρῶν θύρας κεκυ- 

λινδημένος, μάχλος, ὀργῶν, ἐν οἰκήματι ζῶν, ἐν ματρυλείοις, 

ἐν ἀεωτείοις, ἐν xacaupetoic, fei μὴ cpóbpa ποιητικὸν (Aristoph 

Eq 1282)! λέγοιτο δ᾽ ἂν καὶ ὁ δύςερως καὶ ὃ δυςερωτιῶν. καὶ ἐρω- 

τομανῶν, καὶ ὁ έἐρωτομανὴς ἔἶ καὶ ὃ θρήνερως ἢ [xoi μιςηνερώς!. 

καὶ μιεητὸν ὑμέντοι τὸν τοιοῦτον οἱ κωμικοὶ (III p 587 fg 1019 Ko) 
καλοῦςει, καὶ μιςητὴν ὕτὴνἢ μάχλον᾽ ταύτην δ᾽ οὐχ ἑταίραν μόνον ἀλλὰ 

καὶ πόρνην [καὶ χαμαιτύπην"ἢ καὶ ἀςελγῆ καὶ ἀκόλαςτον καὶ ῥᾳδίαν 

[καὶ εὐχερῆ καὶ πρόχειρον καὶ μοιχεύτριαν. τὸ δὲ πρᾶγμα λαγνείαν, 

ἀςεέλγειαν, ἀκολαείαν, εὐχέρειαν, ῥᾳςτώνην, μαχλοεύνην, ἐταίρηειν, 

πορνείαν, μιςητίαν. 

Δωροδόκος ῥήτωρ, ᾿δεδωροδοκημένος,, δεδεκαςμένος, ['διεφ-" 

[θαρμένος,"ὶ ἐπὶ μιεθῷ λέγων, ἐπ᾽ ἀργυρίῳ, ἐπὶ χρήμαει πολιτευόμενος, 

ἐπὶ τῆς τοῦ λαμβάνειν ὑῶν προαιρέςεως, πρὸς τοῦ διδόντος, ὥν 

παντὸς τοῦ διδόντος ἢ, μιςθοδοτούμενος μιεθαρνῶν, μιςθοφορῶν, 

l'utc90pópoc, μιεθωτός, καταμιςθοφορῶν,ἡ πρὸς ἀργύριον ῥέπων, 

δὲ ππρὸς τὸ Bopüvov,|" ὑποτιθεὶς τὴν χεῖρα τοῖς λήμμαει, πεπραμένος, 

παλίμπρατος, [ἔμμιεθος,"ὶ τὴν φωνὴν πιπράεκων, ἀποδιδόμενος, ἱπωλῶν," 

ἀπεμπολῶν, βάποκηρύττων, ἀπομιςθῶν,"᾽ κέρδει τὴν εὐδαιμονίαν μετρῶν, 

φιλοκερδής l'aicxpokeporic ἡ {καὶ τὰ πράγματα ἢ δωροδοκία. δεκαςμός, 

3 πορνοβοςκοῖς] πορνοβοςκῶν πόρνοις Α | 5 ἡδονὴν BC | 6. 7 κεκαλινδη- 

μένος IL C | 7 pacrpuMoic BC | 10 ἐρωτομανῶν iterum AF (S om) | μί- 
cepu(o F)c II | 11 μιςητὸν A v super c ser et 12 μιςγητὴν A cf 16 | 12 μάχ- 

λὴν Α | 16 μιεγητίαν Α | 18 ἐπ᾽ ἀργυρίῳ om S, tum F add λέγων || 20 μις- 

θαρνῶν om S8 | 25 καὶ τὰ πράγματα Ed pr καὶ τὰ (om B) παράδηλα oiov BC 

1 λάγνης λάγνος] Phrynieh p 184 Lob λάγνης διὰ τοῦ ἢ, ἀλλὰ μὴ λάγνος 
φάθι Phot λάγνης et λάγνος Hes λάγνης et 7 μάχλος Sueton π. βλαςφ. Miller 
Mél 414 cf Fresenius de λέξ. Aristoph 131. 4,5 | 7 ματρυλείοις] Harp Hes Suid | 

8 kacaupetoic] Phot. kacaópiov Hes kacaupetoic Suid || 9 δύςερως) Thucyd VI 18 
Xenoph Oec XII 13 LysIV 8 | 11 μιεητὸν, μιςητὴν] Sueton π. βλαςφ. Miller Mél 
414 Eustath 1650. 63 (Leop Cohn de Arist et Suet 380) Schol Aristoph Av 1620 

Phot Hes Thomas Mag cf Ammon p 94 et Et Gud 395.23: Τρύφων | 15 àxo- 

Aacía] Bachm L in BA 367.24 (Phot L): Θουκυδίδης (ΠῚ 37) | uay^ocóvn] 9 30, 
Hesiod fg 53 Rz, Schol Q 25 (Aristarch), Apollon Soph p 110. 9 Hes 16 μι- 

cría] Suid 

I 0 
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[διαφθορά, μιςθαρνία μιεθοφορία, uic8obocía, πρᾶεις, ἐἀπόδοεις͵ ἀπεμ-" 

᾿'πόληεις, φιλοκέρδεια αἰςχροκέρδεια | ὁ δ᾽ ἐναντίος ἄδωρος, ἀδω- 

ροδόκητος, ἀδέκαςτος, [ἀμίεθωτος, ἀδιάφθορος, ἀνάργυρος, ἄπρατος ἢ 

[ἐλεύθερος," κρείττων λημμάτων, ἀντιβλέπων πρὸς ἀργύριον, οὐ καθελ- 

5 κόμενος ὑπὸ λήμματος, οὐ βαρυνόμενος. 

Ταὐτόν ἐςτιν ἀναιρεῖν, φονεύειν, [κτείνειν ἀποκτείνειν ἀποκτει-" 198 

[νύειν ἀποκτεινύναι, cpárteiv'| ἀποςφάττειν --- Θουκυδίδης (VII 84. 5) 

δὲ καὶ ἔεφαζον λέγει --- δολοφονεῖν μιαιφονεῖν, ἀποχρᾶςεθαι διαχρᾶεθαι. 

τὰ δὲ ὀνόματα ἀνδροφόνος φονεύς ['povixóc, ἢ εφατγεύς, [μιαιφόνος Ἢ 

το ἀπὸ δὲ τῶν ἄλλων μετοχαί" εφαγεὺς μέντοι παρὰ (ζοφοκλεῖ 

(Aias 802) καὶ τὸ ξίφος. [τὰ δὲ πράγματα ἀναίρεεις, φόνος, coa 

᾿μιαιφονία, ἀνδροφονία. ἐπίρρημα δὲ Γ Pol μόνον φονικῶς."ἢ 

"ταὐτόν ἐετιν ἄφνω, ἐξαίφνης, ἐξαπίνης, αἰφνίδιον, ἐξαπίναιον," 194 

['Kaipvibtuc» ἐξαπιναίως. xpncréov δ᾽ ἐπὶ τούτου καὶ τῷ ἀπροςδοκήτως," 

1 τάχα δὲ καὶ τῷ ἀνελπίετως καὶ ἐξ ἀπροςδοκήτου xoi ἀνελπίετου." 
ταὐτόν ἐςτιν ὑποχωρεῖν, ἐκχωρεῖν, ὑπαπιέναι, ὑπαλλάττεεθαι 

 ὑπεξιέναι" ἢ, ἐὑπαφίεταςθαιϊ ['ὑπεξίεταςεθαιβ, δὲ ἐκκλέπτειν ἑαυτὸν ἢ 

[καὶ ὑποκλέπτειν ἑαυτούς.ἢ 

[τάχα δ᾽ ἂν eic ταὐτὸν ευντελοῖ καὶ τὸ ς«πείρεςθαι διαςπείρεεθαι," 

30 l'otackebávvucOc ἢ ὡς Ξενοφῶν (Ὁ) διαςκίδναςθαι, ἢ διαπεφορῆςθαιν 
[ὼς Κριτίας (Diels VS 81.62)" καὶ ὑπεκτίθεεθαι δ᾽ ἑαυτὸν ἢ τὰ ἑαυτοῦ. 

καὶ τὸ αὐτῶνἢ μέρος, [ócov] ἐςτὶν ἐπ᾽ αὐτοῖς, ὕτὸ κατ᾽ ἢ 195 

αὐτούς, τὸ ἐπ᾽ αὐτοὺς ἧκον, τὸ ἐπ᾽ αὐτοῖς. ἢ Κριτίας δέ πού!ἠ, φηειν 

(Diels VS 81.63) ᾿ἐπὶ τόγε, ἐπὶ τὸ χρηςτοὺς εἶναι᾽. 

25 Oócía, κλῆρος, {{κτῆςις, ἢ mepioucía, πλοῦτος," βίος, χρήματα 196 

[εὐχρηματία πολυχρηματία,"ἢ εὐκτημοεούνη ["roAukrquocóvn, κτήματα," 

[ἐπικαρπία", τὰ ὑπάρχοντα, τὰ ὄντα. εὔκληρος [8o0UxAnpoc,| πο- 

λυκτήμων, ἔπλούειοο ἢ βαθύπλουτος, πολυχρήματος. δὲκαὶ ἀβιος ἢ, 

Féupioc] ὡς ᾿Αντιφῶν (Diels VS 80. 15) [ionci4, [καὶ εὔβιος ἢ Πλά- 

80 τῶν (Ὁ) Pc ἐδὲ καὶ} εὐχρημονεῖν τὸ πλουτεῖν βῥὲκαὶ ἀχρη- ἢ 

δἰ μονεῖν "ἢ τὸ πένεεθαι εἶπεν. [τοῦτο δὲ καὶ ἀπορεῖν καὶ πτωχεύειν," 

1. ἃ ἀπεμπώληεις II | 6 ἀποκτειννύειν ete II ἀποκτιννύειν etc A cf Wacker- 

nagel: Sprachl Unters zu Homer 79 An || 7 Θουκυδίδης — 8 λέγει A II BC Ed pr 

post μιαιφονεῖν, transposuit Bekker | 14 ἐξαιφνιδίως II | 16 ἐκχωρεῖν om S | 
21 καὶ ὑπεκτίθεςθαι — 21 Κριτίας om F || 24 ἐπὶ τόδε Bach || 25 χρῆμα A || 30 xpn- 

uoveiv C | 31 ἐπὶ δὲ V | τοῦ πένειθαι λέγεται ἀπορεῖν A II 

18 αἰφνίδιον] Thucyd 1161. 3 | 20 apud Xenophontem διαςκίδναςθαι non in- 
venio | 29 éufioc] Harp ᾿Αντιφῶν ᾿Αληθείας α΄ BAV 249 | εὔβιος εὐχρημο- 

γεῖν &àxpnuoveiv apud philosophum non leguntur, fortasse comici sunt, nisi forte 
totus locus perturbatus cf p 50,4 

Lexicogr. Graeci IX: Pollux ed. Bethe II 4 
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βμιςθαρνεῖν, θητεύειν, ἀγείρειν, προςαιτεῖν.ἢ καὶ ὁ πένης ἄπορος, ἀχρή- 

ματος, ἀκτήμων, [ιἄκληρος", ἐνδεῶς πράττων, ἀπόρως πράττων, Κ ἐν 

ἐπενίᾳ καθεςτηκώς, (cravizuv: ἐξ ὧν! καὶ πενία, ἑἀκληρία, ἀπορία, 
L'àxpnuocóvn ( ἀχρηματία, ἀκτημοεύνη, crávic, ἔνδεια ἔκδεια, f ἐπίλειψις." 

fibíuc δὲ τοὺς μὲν πλουείους καὶ ὑτοὺςῇ παχεῖς (koi ὑτοὺς ὀλίγους] 

καὶ τοὺς ἐνδόξους! xoi ὑτοὺς βελτίους καὶ [roUc| χρηςτοὺς xoi! 

[τοῦς ἱππέας ὠνόμαζον, τοὺς δὲ πένητας ὑτοὺς πολλούς, ὑτοὺς ἢ 

᾿δημοτικούς, (10v δῆμον. ἔνιοι δὲΐ πένητα τὸν πτωχὸν καὶ πτωχείαν 

τὴν πενίαν. οἱ δὲ τὸν οὕτω πράττοντα καὶ γυμνὸν καὶ κρίνον 

Γ ὠνόμαζον. 

Ἐξόῤους βῥδ᾽ ἐρεῖς") ὑπερορίους, ἐκδήμους, ἀποδήμους, διαπον- 

τίους, ἐπιςτολιμαίους, ἀλλοφύλους βᾶἄνδρας τε καὶ δυνάμεις καὶ πο- 

λέμους. 

Γέλως ἐρεῖς (koi μειδιαςμὸς καὶ m μειδίαμα [koi ueibtacic, A φαι- 

δρότης ὀφθαλμῶν, üvecic Tpocümou, καγχαςμός᾽ καὶ ἑτέρας χρείας 

χλευαςμός χλευαεία, κατάγελως. ἔ' γελᾶν, μειδιᾶν ὑπομειδιᾶν"" ἐπιμειδιᾶν, 

ἀνιέναι τὸ πρόεωπον, φαιδρύνεεθαι τὼ ὀφθαλμώ, Κκαγχάζειν, βχλευά-" "ἢ 

ΓΟ ἐπιχλευάζειν καταχλευάζεινῆ ἐκχλευάζειν, καταγελᾶν ἐπιγελᾶν"" 

ὑῥέπεγγελᾶνῆ πλατὺς γέλως,} (koi ὡς Πλάτων (3571 A) γέλως ς«αρδό-} 

ἔνιος, ἐἔκγελως παρὰ TIA&rwvi(?) γελαςτικός᾽ οὕτω γὰρ ὁρίζονται 10v 
ἄνθρωπον, ὅτι μόνος! ἐξ ἁπάντων ὑτῶν ζῴων γελᾷ. χλευαετικός idt 

ἔχλευαςτικός. καταγελαςτικῶς ὑΡβχλευαςτικῶς ἢ οὐ yàp àv mpocoíunv"j 

Fàmó τῶν ἄλλων ἐπιρρήματα. τάχα δ᾽ ἂν εἴη τῆς αὐτῆς χρείας τὸϊ 

[καταμωκᾶεθαι, κατειρωνεύεςεθαι, διαςύρειν, κωμῳδεῖν διακωμῳδεῖν ,Κ"ὶ 

[τωθάζειν. εἴρων, κωμῳδικός, τωθαεςτικός᾽ ὃ γὰρ γελοῖος καὶ τὸ γελοιά-" 

l'Zew καὶ τὸ γελοίως ἑτέρας écri χρείας, ὥςπερ καὶ ὁ καταγέλαετος" 

καὶ παρὰ τοῖς ποιηταῖς (Aischyl Prom 89) τὸ τῆς θαλάττης γέλαεμα. 

Κλαίειν (δ᾽ ἐρεῖς) ἀποκλαίειν ἀνακλαίειν, δακρύειν ἀποδακρύειν," 

[κλαυθμυρίζεςθαι, θρηνεῖν, ὀδύρεεθαι ἐποδύρεεθαι ἀποδύρεεθαι, δεινο-" 

παθεῖν, οἰμώζειν, ὀλοφύρεεθαι κατολοφύρεεθαι, ποτνιᾶεθαι, οἰκτίζεεθαι," 

καὶ) κλαυθμός, δάκρυον, xAavOuvpicuóc, ὀδύρματα, θρῆνος, ὀλόφυρεις, "ἢ 

οἶκτος οἰκτιεμός, οἰμωγή᾽ τραχὺ γὰρ f] ποτνίαεις, καὶ εὐτελὲς f] δει- 

2.3 ἐνεπανη καθ. C | 4 ἀχρηματία] ἀκτηματία II | 10 Hie leguntur in A 
II C (B om) $169—171 | 11 post ἐρεῖς Ed pr add é£opíouc | ἐνδήμους A || 

16 xakyacuóc II | 17 κακχάζειν II | 19.20 ς«αρδώνιος ἃ || 21.22 καταχλευ- 

αςτικῶς Α | 24 καταμυκᾶςθαι F || ?22—27 καταγελαςτικὸς xai παραπέταςμα mapa- 

ποιηταῖς C | 27 καταγέλαςμα A | 29 ἐποδύρεςθαι] κατοδύρεεθαι TI 

4 ἔνδεια éxbeia] Lex Sabb ἔκδεια κρίνον Hes Suid || 19. 20 capbóvioc γέλως 

Schol Plat Rpb I 337 A Zenob 485 Phot Hes Eustath 1893. 6 Schol Hom v 302 || 

20 γελαετικὸς Clemens Alex Str VIII 21. 1 | 24 καταμωκᾶεθαι Suid Hes || 31 ὀλό- 
qupac Thucyd I 143 

16 

-— 5 

80 
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νοπάθεια. ['piAóbakpuc δὲ καὶ πολύδακρυς καὶ θρηνητικὸς καὶ óbup- 202 

τικὸς καὶ θρηνώδης, καὶ θρήνων ἔξαρχος, καὶ θρηνῳδός, ὃν καὶ 

θρῆνον ἐκάλουν. [l'émipprjuara δὲ οὐκ ἀπὸ πάντων, ἀλλὰ θρηνητικῶς."ἢ 

εἴποις δ᾽ ἂν ὑὅτι τὸ γυναικεῖον γένος «ἐετὶ θρηνῶδες [καὶ ἢ φιλόθρηνον 

5 καὶ φιλόδυρτον καὶ θρηνητικόν. 

Ὄνομα, κλῆεις, προςηγορία, πρόςρηςις πρόερημα, ἐπίκληεις 203 

ἐβέπίκληνἢ), ἐπωνυμία ὀνομαεία. ἐϊκαὶ τὰ ἀπαρέμφατα᾽ ὀνομάζειν," 

καλεῖν, προςεαγορεύειν, ἐπονομάζειν." 

ἐβκΚαίριον δ᾽ ἐρεῖς τὸ αὐτὸ καὶ) ἔγκαιρον εὔκαιρον ἐπίκαιρον ̓  204 

10 ἐὲν καιρῷ), κατὰ καιρόν, ἐπὶ καιροῦ, καιρίως, εὐκαίρως ἐἐέγκαίρως! 

ἐβέπικαίρως ἢ εὐκαιρία! ὡς Πλάτων (Phaedr 272A). τὸ δ᾽ ἐναντίον 
l'áxoipov, ἔξω καιροῦ, ἀκαίρως, ἀκαιρίαΪἠ ἀπὸ δὲ τούτων τὸ καιρο-Ἶ 

ἐφυλακεῖν xoi καραδοκεῖν ἔλεγον. τὸ δὲ καίριον καθ᾽ ἑτέραν χρείαν] 

εἴποι ἄν τις καὶ εὔετοχον, ἐπίεκοπον, ἐπιτυχές εὐτυχές, [ἀπλανές, ἢ 

15 άςφαλές, τάχα καὶ ἀετραβές,} ὡς τὸ ἐναντίον ἄςκοπον, ἄςτοχον, ἀτυ- 205 

χές δυςτυχές, διημαρτημένον, [ξἐεφαλμένον Ἢ καὶ eücroxíav ἐπιτυχίαν * 

βεὐτυχίαν --- οὐ γὰρ καὶ ἐπιςκοπίαν --" καὶ ἀςτοχίαν ['ovcruxíav'] 
διαμαρτίαν [άτυχίαν"} καὶ eücróxuc [aij ἐπιεκόπως, [εὐτυχῶς ἐπι-" 

βτυχῶς, ἀπλανῶς, ἀεςφαλῶς, ἀςτραβῶς, ἀετόχως, ἀςκόπως, ἀτυχῶς," 

20 [διημαρτημένως, ἐεφαλμένως, ςφαλερῶς "ἢ 

Δῆλον ἔνδηλον [ῇπρόδηλον ἐπίδηλον ἔκδηλον" --- ποιητικὸν (Hom 206 

B 318, N 244) γὰρ τὸ ἀρίδηλον --- προφανές [ἐπιφανές ἢ ἐκφανές 

βπεριφανές καταφανέες, ςαφές, γνώριμον," ἐληλεγμένον, πολυθρύλητον 

βτεθρυλημένον"ἢ ἐκτεθρυλημένον, μυριόλεκτον ὡς Ξενοφῶν (Hell V. 

95 2. 17) ευμβαίνοι δ᾽ ἂν εἰς ταὐτὸν ['kai τὸ" ἔκπυετον, ἔκφαντον, ἔκ- 

φορον, καὶ τὸ ἐπίρρητον, ἐπιβόητον 'ὑπεριβόητονἥ, κεκηρυγμένον. καὶ 207 

Prà ἀπαρέμφαταἢ᾽, δηλῶςαι, ἐκφῆναι, εαφηνίςαι, Ὑνωρίςαι,"ἢ θρυλῆςαι, 

βκηρῦξαι ἐκκηρῦξαι, ἐκλαλῆςαι, ἐκβοῆςαι, ἐκθρυλῆςαι, ἐκθροῆςαι, "ἢ 

Μέξαγορεῦςαι, ἐλέγξαι," τάχα δὲ καὶ διακαλύψαι (koi ἐκκαλύ-ἢ 

so fPwoi καὶ ἀποκαλύψαι). καὶ ἐνδήλως ἐκδήλως προδήλως ἐπιδή- 

Auc: τὸ γὰρ καταδήλως καὶ δήλως εὐτελῆ, προφανῶς δὲ καὶ έκφανῶς" 

Fxoi € καταφανῶς [καὶ περιφανῶς, γνωρίμως, εαφῶς, πεφαεμένως, 

4 ὅτι καὶ γυναικεῖον Α || 5 φιλόδυρμον BC || 6 πρόρρηεις ΑΒ πρόερρημα 

II πρόρρημα B | 8 προςηγορεύειν II || 9 ἐπικαίρως Α || 10 ἐν καιρῷ] ἐγκαίρως II. 

κατάκαιρον I[ | ἐπὶ καιρῷ Α ἐπικαίρως II | ἐγκαίρως] καίρως II | 14 ἐπι- 

τευχές ἐπιτυχές C | 15 καὶ διαςτραβές II | 23 post πολυθρύλητον S add δια- 

8eBonuévov || 24 τεθρυλλημένον etc A II | 26 émíppnua A 

5 φιλόδυρτον Aeschyl Suppl 66 | 12. 18 καιροφυλακεῖν Demosth XXIII 118 Ι 

18 διαμαρτία Thucyd IV 89.1 
4* 
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208 [ἀπαρακαλύπτως, &vumoctóAuc, πολυθρυλήτως τεθρυλημένως᾽ «κλη-" 

209 

ρὸν γὰρ τὸ ἐληλεγμένως,ἢ ἐπιρρήτως [δὲ ) καὶ ἐπιβοήτως (oi πε-} 

ἐριβοήτωςἡ. τὸ δὲ κεκηρυγμένως ἄηθες. [έκ δὲ τῶν ἄλλων ἀποκε-" 

lxoXlupguévuc. M καὶ δήλωμα δὲ δὲ) ἢ καὶ δήλωεις καὶ περιφάνεια, γνῶ- 

εις, ςαφήνεια, θροῦς, ξἔλεγχος᾽ εκληρὸν γὰρ τὸ ἐπιβόημα. ἀπὸ bé] 

τῶν ἄλλων ἢ οὐκ écri ἐτὰ πράγματα, ἢ ἄντικρυς ἄλλα δηλοῖ, τάχα 

δ᾽ ἂν τούτοις προςαριθμήκαις τὸ διαρρήδην, βἀναφανδόν", βὲδιαφάδην γἢ 

ὡμολογημένωξ. τὰ δ᾽ ἐναντία ἄδηλον, ἀφανές, άςαφές, ἄγνωετον," 

᾿ἀνέλεγκτον", ἀπόρρητον, (Pàvékmucrovh^i, l'ápeerkrov^, ςεειγημένον, 

l'ávékgopov, ἐπικεκρυμμένον, κρυπτόν κρυπτόμενον ἐπικρυπτόμενον ἢ 

["βδιακρυπτόμενον", ἀγνοούμενον, λανθάνον", cuveckiacuévov ἢ ευγκε- "ἢ 
ὑβκαλυμμένονδ, ἐπαρακεκαλυμμένον᾽ ἢ ὑπὸ παραπετάεςματι. καὶ ἀφα- 

νίςαι, κρύψαι κατακρύψαι [καταειγάςαιδ, ἐπικρύψαςεθαι ὑδιακρύψαεθαι, 

λαθεῖν, ἀγνοηθῆναι, εὐυεςκιάςαι, ἢ παρακαλύψαεθαι Κ'προκαλύψαεθαι, ἢ 

ὑποςτείλαεθαι, ἵπαραπετάςαεθαι. δὲκαὶ ὑτὰ ἐπιρρήματα! ") ἀδήλως, 
ἀφανῶς, άεαφῶς, ἀγνώετως," ἀνελέγκτως, ἀπορρήτως ἀρρήτως, (xe-1 

ἐἱκρυμμένως, ᾿λεληθότως λανθανόντως, ἢ creravüc' φορτικὸν γὰρ τὸ 

εἰγηλῶς, τὰ δ᾽ ἀπὸ τῶν ἄλλων εκληρὰ ἢ εὐτελῆ. 

A 
[Ἰούλιος ἸΤολυδεύκης Κομμόδῳ Kaícapi χαίρειν. τὸν ταῦτα ευν-" 

[τιθέντα τὰ βιβλία οὐ πολλοῖς ὡμιληκέναι μόνον ἐχρῆν ἐμμέτροις τε 

[καὶ ἀμέτροις λόγοις, ὥςπερ ἂν εἴποι ὁ Πλάτων (Lg VII 811 D) 
[ἔν τε ποιήμαει καὶ χύδην᾽, ἀλλὰ προεθεῖναί τι αὐτοῖς καὶ ευντάξεως 

Pcxfua καὶ τὸ ἐν τοῖς ἀνομοίοις ὅμοιον, ἔτι δὲ καὶ ἀκρίβειάν Tiva? 

[ἐπὶ τῆς ψυχῆς ἔχειν εἰς βαςάνου κρίειν. τοῦδε εἵνεκα οὐδὲ ευν-" 

l'epróv ἐδυνάμην εἰς πάντα παραλαβεῖν οὐδένα οὔτε γὰρ εἶχον ὅτῳ" 

['πιετεύςεαιμι ἐοικότι, καὶ ἔδει πάντως ἑκάετῳ προςτεῖναι τὸ ἐμοὶ δο-" 

[κοῦν. ἐἔρρωςο xüpie!. 

Καὶ μὴν ἐπί γε τῶν ἑξῆς τεχνῶν" εἴποι ἄν τις τέχναι βά- 

2 ἐκλελεγμένως A | ἐλεγμὸς ἐρεῖς τὸ δὲ ἐπιβόημα C || 8 ὡμολογημένον 

BC || 11.12 εὐγκεκαλυμμένον ἀνακεκαλυμμένον C ἀλλὰ κεκαλυμμένον B || 12 παρα- 

πετάςματος A II | 14 ἀποεςτείλαςθαι II | 18 TToAubeókouc ὀνομαςτικὸς ἕκτος: 

S F τέλος τοῦ $ βιβλίου BC 

In A hic liber quinti locum et numerum tenet. Post titulum capitum index 

in AS, om F, brevissimus in BC Epistolam F praebet in fine libri VII fol. 199* 

19 Kou. Kaíc. lovA. TT. AS | 20 εὑμμέτροις II | ve] τοῖς II | 23 τὸ τὶ 

(re F) ἐν τ. àv. II | 25 ἠδυνάμην ἐπ᾽ αὐτὰ A | 27 éppuco κύριε om. S 

28— p 53,6 cf I 50 

d 5 
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vaucot, ἀτγοραῖοι, ἀνελεύθεροι, ἀπειρόκαλοι, ἑδραῖοι, χειροτεχνικαί 

χειρουργικαί, ἑκαὶ ὡς Ξενοφῶν (Oecon IV 2 et 3)4 βαναυεικαί᾽ {᾿εἴποις 1 
— Be! ἂν κατὰ Πλάτωνα (Lg X 897A) καὶ δευτερουργοὺς τέχνας xei-/ 

ἐροτεχνία χειρουργία, Bavaucía| βαναυςουργία. χειροτεχνεῖν χειρουρ- 

5 γεῖν, βαναυςουργεῖν. χειροτέχνης χειρουργός, βάναυςος ἐβαναυςουργός), 

ἑδραῖος τὸ γὰρ ἀποχειροβίοτος καὶ ['xeipüva£ καὶ χειρογάετωρ xoi" 

l'xeipoBockóc καὶ xeipoBávaucoc ἧττον ἄν τις προςοῖτο. καὶ ὁμότεχνοι 

δὲ καὶ εὐντεχνοι᾿ [P"Apicropóávnc γὰρ ἐν Γηρυτάδῃ (183) τούτῳ κέ-" 

lxonro ἢ καὶ ἀντίτεχνοι δ᾽ ἂν εἴποις. ἀντιτέχνηεις δὲ παρὰ Θουκυ- 

10 δίδῃ (VII 10. 8) ἐφ᾽ ἑτέρου [ὲ εἴρηται. τοὺς δὲ βαναύεοους καὶ ἐργα- 

«τῆρας ἂν κατὰ Ξενοφῶντα (Oecon XIIL 10) εἴποις. ἔτοὺς μέντοι 
ἐμὴ ἀκριβεῖς τεχνίτας φαυλουργοὺς (xarà "Apicropávnv (fg 882) λέγε." 

τὸ δὲ χειροτεχνηθὲν χειροτέχνημα καὶ χειρούργημα καὶ τέχνημα καὶ 

TéXvacua καὶ δημιούργημα καὶ ποίημα καὶ ἔργον καὶ πλάςμα καὶ κα- 

ι6 TückeUacua. τέχναι δ᾽ ἔμπυροι καὶ ἄπυροι. 

Αἱ μὲν ἐκ τοῦ [muAeiv!, πιπράςκειν, ἀποδίδοςθαι, μεταβάλλειν, 

ἀμείβειν, ἀντικαταλλάττεςθαι, καπηλεύειν, ἀποκηρύττειν, ἐμπολεῖν, 

ποιοῦειν ὀνόματα πωλητάς, πρατῆρας, μεταβολέας, κἀπήλους᾽ [τὰ γὰρ 

ἀπὸ τῶν ἄλλων ε«κληρά, 'lcotoc (fg 167 Tur) δὲ τῷ πράτῃ ἔφη καὶ 

90 Ὑπερείδης (fg 163 B1?) τὸν πράτην. ὁ δὲ πώλης (Aristoph Eq 131.1 
1133. 140) xoi πρατίας (III p 593. 1122 Ko) εἴρηται ἐν τῇ κωμῳδίᾳ.Ἶ 
τὰ δὲ πιπραςκόμενα ['ivia, πώλημαϊ, ἀγώγιμα ἢ — ἔπράειμον (9f 

I"Icotoc (fg 167 Tur) εἴρηκεν, ὥςπερ καὶ Ξενοφῶν (Cyrup IV. 5.42) — 
φόρτος, ἐμπολήματα, ῥῶπος, γέλγη. λέγοιτο δ᾽ àv καὶ ἀπὸ TOv" 

30 ἱμετοχῶν τὰ πωλούμενα, τὰ πιπραςκόμενα, τὰ καπηλευόμενα, τὰ μετα-" 

βαλλόμενα, τὰ ἀποκηρυττόμενα, τὰ ἀποδιδόμενα᾽ ἔςτι δὲ τοῦτ᾽ ἀμφί-" 

ἤβολον."} καὶ τὰ πράγματα πρᾶεις, καπηλεία καπηλική, l'PuerogoMH 

1 ἀγοραῖαι A | χειροτεχνικοί II ΒΟ || 2 χειρουργίαι 11 | 4 8avaucioupría A | 

5 βαναυειουργεῖν Α | 6 ἀποχειροβίωτος edd, eorr Wackernagel Glotta XIV. 55 || 

12 "Apicropávnv] (ζοφοκλῆν coni Meineke TGF 1009 N* || 17 post ἀμείβειν II add 

ἀντικαταλλάττειν | 19 sqq ita in C: cx. πλὴν 'lc. xai "YT. ὁ πράτης εἶπον xai 

ἡ κωμῳδία ὁ πώλης ὥςπερ καὶ ὁ πρατίας | 19 τῶ πράτη] τὸν πράτην A et post 

Ὑπ. idem. τὸν πράττην F || 20 mnc  πωλήτης II || 21 πρατείας II πράτας Α || 
22 πιπράεκουειν II | πράειμα FC παράευμα Καὶ || 24 ἐπιπωλήματα II ἐπιπώλημα BC | 

24 ῥωποςτελγῆ A 

1 xeiporexvikat] Plat Phil ὅδ D | 6 ἀποχειροβίωτος — χειρογάςτωρ v ad 

I50 | 9 ἀντίτεχνοι] Plat Phaed 60D Lg VIL 817 B | 165sqq cf III 124sqq | 

17 ἀποκηρύττειν!] Harp | 20 πράτης — ΠῚ 125 cf Phot πρατήρ᾽ οὐχὶ πράτης 

ὑπὸ τῶν ᾿Αττικῶν λέγεται | 21 πρατίας] Phot Hes | 2186 — III 127 | 24 Hes 

γέλγη ó ῥῶπος 
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μεταβλητική, άπόδοεις,"ὶ ἀποκήρυξις, ἐμπολή᾽ καὶ πώληεις δέ, ὡς εἴρηκε 

Ξενοφῶν (Oecon III 9). ἀποκεκήρυκται δὲ καὶ ἀποδέδοται [καὶ μετα-" 

βέβληται"! καὶ κεκαπήλευται τὰ πραθένται καὶ πέπραται ἔ" καὶ 
᾿βέκπέπραταιπη λέγοις ἄν. [Πλάτων δ᾽ ἐν τῷ ΤΠΠολιτικῷ (260 D) ona 
ἔ΄πωληθέντα (mov πρότερον ἔργα ἀλλότρια παραδεχόμενοι δεύτερον" 

ἐπωλοῦειν.᾿ἢ καὶ ἄξια μὲν πιπράςκεται τὰ εὔωνα καὶ λυειτελῶς, καὶ 
éneuuvicuévo, βκαὶδ ἀντίπροικα, (koi ἀντ᾽ οὐδενός͵᾽ τὰ δὲ τίμια ἔντιμα, 

ἐπὶ πολλῷ, ἐπιτετιμημένα. ἔϊλέγοις δ᾽ ἂν" καὶ ἐπιτέτανται αἱ τιμαί, καὶ 

ὁ πιπράεκων PémérewevH, ἐπετίμα, fl'àveruiüro M". τὰ δὲ μήπω me- 

πραμένα ἄπρατα᾽ οὕτω [δ᾽ ἂν λέγοιτο καὶ τὰ μὴ πιπραςκόμενα, 

lc ἄπρατος ἀνὴρ ὃ μὴ πιπράεκων ἑαυτόν." καὶ ὃ μὲν τόπος ὅπου 

πιπράεκουει, πωλητήριον [ἂν καλοῖτο" καὶ [ὡς παρ᾽ Ἡροδότῳ (VII 25} 

πρατήριον. [xoi κύκλοι δὲ ἐν τῇ νέᾳ κωμῳδίᾳ καλοῦνται ἐν oic] 

ἐπιπράςεκεται τὰ ἀνδράποδα. [icuc καὶ τὰ λοιπὰ ὥνια᾽ ἐφ᾽ ὃ δ᾽ ἀνα-" 
[βαίνοντες οἱ δοῦλοι πιπράςκονται, τοῦτο τράπεζαν ᾿Αριετοφάνης 
(fg 814) καλεῖ. μονοπώλιον δὲ Ὑπερείδης εἴρηκεν ἐν τῷ κατὰϊ 
I"Apicropüvroc (fr 43 BI?): οἱ δ᾽ ἄλλοι λέγουςι μονοπωλίαν."} ὁ δὲ τοῖς 
πιπράεκουςει προξενῶν προπράτωρ, [ὡς Δείναρχος (Or ine fr 30 Tur)'i 

[καὶ "Icatoc (fg 168) εἴρηκεν ἢ προπώλην δ᾽ αὐτὸν ᾿Αριετοφάνης (fg 101) 
καλεῖ, προπωλοῦντα δὲ" Πλάτων (Lg XII 9544). Λυείας (fr 329 Tur) 
δὲ τούτους μὲν προπράτας, τοὺς δὲ cüv ἄλλοις πιπράεςκοντας εὑμ- 

πράτας lAéfei. τὸ δὲ δεύτερόν [τι ἢ πιπράςκειν ἀναπωλεῖν καὶ 

ἀναπιπράςκειν l'Aérouci| καὶ τὸ ἔργον ἀνάπραειν, καὶ τοὺς τοῦτο 

ποιοῦντας ἀναπιπράςκοντας |j'koi ἀναπωλοῦντας"Ἁ, καὶ τὰ δεύτερον 

πιπραςκόμενα ἀναπωλούμενα [καὶ ἀναπιπραςκόμενα, παλίμπρατα Un 

παλίμβολα, καὶ ὁ ταῦτα πωλῶν παλίμβολος "koi παλιγκάπηλος. ἐτὸ 

ἰδὲ μετὰ τὴν πρᾶειν ἀποδοθὲν ἀνάδοτον [l'üv τις εἰπεῖν δύναιτο," ἢ] 

1 ἀποκήρυξις] μετακήρυξις S | ἐμπωλή FBC ἔμπωλος S | 2.8 μεταβέ- 

βληκεν S | 5 πωληθέντα δὲ C | πότερον II | δεύτερα II | 6 xoi πωλοῦειν C | 

πιπράςκεςθαι ἃ II || 7 érowvicuéva Α || 9 ἀνετιμᾶτο] ἐπετιμᾶτο ΒΟ àveríua? | 

18 ὑποπιπράςσκουει ὑποπροξενῶν A | προπράτηζς Α προπράτωρ προπρατήρ C || 

21 ἄλλοις] αὐτοῖς II | ευὐμπράςκοντας C | 22 post ἀναπωλεῖν II add τὰ ἀπο- 

διδόμενα | 28 λέγεται II | 25 παλίμπωλα et 26 παλίμπωλος BC cf III 125 || 

26 πωλῶν] ποιῶν II BC | 27 ἀποδοθέντα ἀνάδοτα II 

1 μεταβλητική] Plat Soph 219 D 2923 D 224 D | ἐμπολή] Hes | 6 Hes 

ἄξιον εὔωνον | 7 ἀντίπροικα] Hes | 9 émeriua: ηὖξε τὴν τιμήν Tim Lex Plat 
(Diphilus II p 550 v 15) | ἀνετίμα Herdt IX 33 || 12 πωλητήριον] cf III 126 Phot 

T. τὸ πρατήριον᾽ οὕτως Ὑπερείδης Moeris 207. 11 Bekk || 13 πρατήριον — III 
126 | κύκλοι — X 18 (Alexis 99 Diphilos 55), Harp (Menand 195), Suid || 26 πα- 

λίμβολα III 126 ubi v quod adnotavi || 27 ἀνάδοτον cf Schol Thucyd III 52. 2 

mA 0 

0 
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tÜeimóvroc| Θουκυδίδου (III 52. 2) 'μὴ àvóboroc etm TDAáraio."t1 
τὰ δ᾽ ἐκ τοῦ δεδημεῦςθαι [impackóueva δημιόπρατα (Aristoph Eq 108 

[Vesp 659). τὸ δὲ cóv ἄλλῳ mempácOoi| προςπεπρᾶςθαι. [ὃ δ᾽ oi" 

[νῦν φαεὶ τοὺς οἰκέτας πρᾶειν αἰτεῖν, écriv. εὑρεῖν ἐν ταῖς ᾿Αριετο-" 
ὁ [φάνους Ὥραις (fg 567)" 

ἐμοί" 

lxpéricróv. Pécriv'] εἰς τὸ Θηςεῖον δραμεῖν," 

[ἐκεῖ δ᾽, ἕως ἂν πρᾶςειν εὕρωμεν, μένειν." 

ἄντικρυς δ᾽ ἐν ταῖς Εὐπόλιδος ΠΠόλεει (225) 
10 [κακὰ τοιάδεϊ 

[πάεχουειν οὐδὲ πρᾶςειν αἰτῶν. 

᾿τὰ δὲ πραθέντα καὶ ὠνηθέντα λέγζουει, (koi τὸν πριάμενον ἐωνημένον.Κὶ 

τὸ δ᾽ ἀνατιμᾶςθαι καὶ τὸ τῷ πλέον δόντι ἐθέλειν πιπράςκειν πλειετη- 

ριάζειν ἂν λέγοις, "lcatou (Ὁ) [ὲν τῷ πρὸς ᾿Ανδοκίδην εἰπόντος “οὔτε! 
15 τιμῆς τεταγμένης πωλοῦειν, ἀλλ᾽ dic ἂν δύνωνται πλειςτηριάςαντες 

᾿πλείετου ἀπέδοντο. ἢ ἁλώνητοι δ᾽ ἐκαλοῦντο oi μηδενὸς ἄξιοι τῶν 

οἰκετῶν, ὅτι τῶν Θρᾳκῶν οἱ μεςόγειοι ἁλῶν ἀντικατηλλάττοντο τοὺς 

οἰκέτας. τὰ δὲ καταβαλλόμενα ὑπὲρ τῶν πιπραςκομένων τέλη ἐπώνια 

λέγουςιν. τῆς" ἢ δ᾽ ἰεωνίας Λυείας εἴρηκεν ἐν τῷ περὶ τοῦ ἀςπιδο-" 

20 [ποιοῦ (fg 48 Tur) ἐν δὲ τοῖς ᾿Αττικοῖς yngícuaciv, ἃ τοῖς ξένοις 

[ἐπὶ τιμῇ ἐγράφετο, écriv εὑρεῖν “εἶναι αὐτῷ καὶ οἰκείαν ὥνηειν.᾽ ἢ 
[τὸν δὲ πολλὰ ὠνούμενον ἔξεεςετιν εἰπεῖν πολλαγόραοον, εἰ καὶ φαῦλον" 

τοὔνομα, ἀλλ᾽ ὅτι Φερεκράτης εἴρηκεν ἐν Πέρεαις (I fg 126 Ko) 

[τὸ παιδίον" 

2 τὸ πολλαγόραςον κἀπὸ πολλῶν Tuv." 

1 ὡς Oovkuó. BC | 2 δημεύεεθαι A | 8 εὐμπεπρᾶςεθαι A II | 4 πρᾶειν] 

πράςςειν II | 6 εἴ μοι Α ei μὴ S ἥ μοι F corr Toup Emend IV 370 | 7 θυ- 

cíov II || 8 εὕρωμεν πρᾶςιν A πρ. εὕρωμαι II [| 10 κατὰ τοιάςδε A || 11 πά- 

cxyouca À | μηδὲ Bekker | 129 xai τὸν éuvnuévov (ὠνημ. À) xai (τὸν add A) 

ὠνηθέντα, ὅςτις ἐπρίατο, τὸν bé πριάμενον A IT, Bekker expunxit éwvnu. — 

δὲ | 13 ἕνα τιμᾶςεθαι 1I | δίδοντι II || τῷ τὸ mA. ILC | 13. 14. πληεςτηριάζειν 

ABO | 14 Ἰεαίου] Aucíac Harp s πλειςτηριάςαντες et s ἐπίγειον, οὗ 1 19 | 

ὡς 'lcoioc* onc γὰρ᾽ οὐ τιμῆς BC | εἰπόντος] ἐλθόντος II || 15 δύνανται AC | 
17 ἀντικαταλλάτοντο A II | 18 ὑπὸ II | 19 ἰεωνίας δὲ εἶπεν BC | Aucíac] 
"Icotoc II B C c£ 114 | 20 ᾿Αττικῆς Α | 21 τιμῇ] τι μέγα Α || 21 immo οἰκίας 
ἔγκτηςιν ex gr IG I 59, IL 5. 179^ || 24 πεδίον A || 25 θ᾽ ἡλίων ἃ 

2 δημιόπρατα] Aristoph Eq 108 Vesp 659 | 13.14 πλειετηριάζειν] Harp 

. . Aucíac ἐν τῷ πρὸς ᾿Ανδοκίδην, ei γνήειος. κέχρηται τῷ ὀνόματι καὶ TTAátuv 

ὁ κωμικὸς ἐν Γρυψίν Hes Suid Et M || 16 ἁλώνητοι] Bachm L in ΒΑ 380.16 
Hes | 18 ἐπώνια] Harp B AIV 255.1 | 19 icuvía] Aristoph Pac 1226, Hes Suid 
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τούτων δὲ καὶ θεοὶ ἴδιοι, éumoAoioc "€pufjc καὶ ἀγοραῖος᾽ ['koi ἐμ-" 

βπόλω Διοεκόρω ἐν Ἥρωειν ᾿Αριετοφάνους (210). 

οἱ μὲν δὴ πάντα πιπράεκοντες καλοῖντ᾽ àv πανδοκεῖς καὶ παν- 

δοκεύτριαι, καὶ τὸ χωρίον πανδοκεῖον, καὶ τὸ πρᾶγμα πανδοκεία᾽ oi 

δ᾽ εἰς τὰ πανδοκεῖα καταγόμενοι κατάκται ἂν λέγοιντο. μᾶλλον δ᾽ οἱ 

πάντα πωλοῦντες παντοπῶλαι, καὶ Ó τόπος παντοπωλεῖον. (vi 
ἐπαντοπωλίαν) Ἄρχιππος εἴρηκεν [έν Ἰχθύειν (Ip 685.31 Ko. οἱ δὲ 
τὰ ἀνδράποδα πιπράεκοντες ἀνδραποδοκάπηλοι᾽ οἱ γὰρ λαφυροπῶλαι, 

κοινὸν τοὔνομα [xoi πρὸς τὰ ἄψυχα, ἀνδραποδώνης δ᾽ εἴρηται ἐν 

τοῖς Ἥρωει τοῖς ᾿Αριετοφάνους (812). τὴν δὲ θεραπαινίδα καὶ θρεπτὴν 

Pépei'] l'ócric. βούλοιτο ἕπεεθαιϊ! Φερεκράτει [είπόντι ἐν Μυρμηκαν-" 
᾿θρώποις (I fg 125 Ko) 'Mavía θρεπτή “ écri ἐδὲ) τοὔνομα καὶ ἐν τῷ" 
l'Aucíou πρὸς ΤΠΤυθόδημον ὑπὲρ ἀποεταείου (fg 215 Tur). 

Τέχναι δ᾽ ἐπ᾿ ἀνθρώποις παιδοτρίβαι [καὶ γυμναεταί, καὶ lol] 

cuuackoüvrec: τάττεται μὲν f] κλῆςις ἐπὶ τῶν ἀεςκουμένων, οὐδὲν 

[δ᾽ ἂν αὐτὴν" κωλύοι κἀπὶ τῶν ἀςκούντων τετάχθαι. [roO δ᾽ ἀλεί-" 
ἵπτου οὐκ ὄντος ἐν χρήςει ἀλείπτριαν εἰρήκαςειν οἱ (uécoi|. κωμικοὶ" 

[καὶ Aucíac ἐν τῷ ὑπὲρ Διοφάντου περὶ χωρίου (fg 88 Tur): ᾿Αμφιδος" 

[ δὲ) καὶ δρᾶμα ἔςτιν ᾿Αλείπτρια (II p 236 Ko)"i. 
Αἱ δ᾽ ἐπὶ ταῖς τροφαῖς τέχναι ειτηγοὶ εἰταγωγοί, εἰτοπῶλαι 

πυροϊπῶλαι, ἐειτοκάπηλοι εἰτηγεῖν, πυροπωλεῖν εἰτοπωλεῖν, πυρο- 

ἰκαπηλεύειν,) ξειτοκαπηλεύεινῆ. εἰτομέτραι ὡς Ὑπερείδης (fg 211a" 

[Β15},}} ἀφ᾽ οὗ τὸ εἰτομετρεῖν᾽ προμετρεῖν, καὶ προμέτραι [ἢ προμετρηταί." 

fj δ᾽ ἀλφιτοποιία [καὶ ἀλφιτεία καλεῖται, ἑκαὶ οἱ ἐργαζόμενοι ἀλφιτεῖς,Ἶ 

οἱ δὲ πιπράςκοντες τὰ ἄλφιτα ἀλφιταμοιβοί, τὸ δ᾽ ἐργαςετήριον ἀλφι- 

τεῖον, ἐμύλων, ζώτιον,) ζητρεῖον, ἐχόνδριον᾽ ['Pxovopokometov'. καὶ 

1 ἴδιοι] ἥλιοι À | ἐνπώλαιος II ὁ ἐμπωλαῖος BC || 1.2 καὶ ἐν ἐμπόλω II 
2 ᾿Αριςτοφάνης À || 5 τὸ πανδοκεῖον II πανδοκεύειν BC || κατάκται] ἀφικνού- 

μενοι ἃ κάτακτοι coni Hemsterhusius | 7 παντοπωλίαν] ἀρτόπωλιν A | 8 m- 

Tpáckovtec] πωλοῦντες II || 9 ἀνδραποδώδης A || 11 βούλεται Α || 11. 12 ὡς Φερε- 
κράτης καὶ Λυκοῦργος (cf 113) BC | 15 μὲν γὰρ xai ἐπὶ BC || 17 ἀλήπτριαν II [| 

17 μεςοκωμικοί II | 19 ἀλει(ηγπτήρια II | 21 πυροκάπηλοι II | crnreiv] εἰτη- 

γεῖα B tum add πυροπωλεῖα | 21.22 cwrom. πυροπ. cirokamqAeiv BC || 23 mpo- 

μετρεῖν ete] πυρομετρεῖν ete A | 26 ἄλφιτα] ἄλευρα II | post ἀλφιταμοιβοί II 

add ὁ μυλῶν τῶν ζύων | 26 ζώτριον BC | Ζώτιον ὁ μυλῶν Zó(et S) τριον Xov- 
δρεῖον II 

1 ἐμπολαῖος] Aristoph Plat 1155 Acharn 816 | ἀγοραῖος] Hes ἀγοραῖος 

"€pufjc* οὕτως ἐλέγετο ὄντως, καὶ ἀφίδρυτο Kéfpiboc ἄρξαντος, ὡς μαρτυρεῖ Φι- 
λόχορος ἐν γ΄ | 7 cf BAI ápromuMa:* ἡ πρᾶξις αὐτὴ | 8 ἀνδραποδοκάπηλοι]) 

Harp | 16.17 ἀλείπτου οὐκ ὄντος ἐν χρήςει] III 154 ἀδόκιμον | 21 ειτηγεῖν] cf 

VI 36 Demosth 34.36 | 23 προμετρητής] cf IV 166 Harp (— Suid): Δείναρ- 

xoc || 26 ζώτιον] sic Et M p 414. 40 (ubi tamen Ζζώντιον V Züvreov Milleri cd 
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τὰ ἐργαλεῖα ὄνος ['Pó'| ἀλέτων, koi fj τράπεζα μύλη, xoi ὁ τῆς ép- 

γαείας προεςετηκὼς μυλωθρός, καὶ fj ἔνδον τίφη μυληθρὶς καὶ uuAakpíc — 

ἔνιοι δὲ μυλακρίδα καὶ ἐτὴν) ἀλετρίδα --- καὶ τὸ κάλλυντρον μυλή- 

Kopov. [róv δὲ νῦν μυλοκόπον ὀνοκόπον ΄Ἄλεξις εἴρηκεν fév ᾿Αμφω-" 
río: (II p 301. 13 Ko)^j 

Fóvoxóroc" 

[ἐτῶν τοὺς dAéruvac τῶνδε κοπτόντων ὄνους." 

τό γε μὴν τοῖς οἰκέταις τοῖς ἔνδον ἐργαζομένοις ὑπὲρ τοῦ μὴ κάπτειν 

τῶν ἀλφίτων περιτιθέμενον παυεικάπη ὀνομάζεται, τροχοειδὲς μηχά- 

νημα τῷ τραχήλῳ περιαρμοζόμενον ὡς ἀδυνατεῖν τῷ ετόματι τὰς 

χεῖρας προςαγαγεῖν. 

ἀρτοπῶλαι ἀρτοπώλιδες, ἀρτοπωλεῖν, ἀρτοπωλεῖον, εἰτουργοί, 

l'ápromotoi"] ἀρτοπόποι. ᾿ Ξενοφῶν (Anab IV 4. 21) δὲ καὶ ἀρτοκό- 
πους ἔφη [10 δὲ ῥῆμα τὸϊ ἀρτοκοπεῖν ἐν Φρυνίχου μονοτρόπῳΝ 

ΚΓ 818, 21 Κο), ἐν δ᾽ ᾿Αριετοφάνους 'Ἥρωειν (fg 313). ἀρτο- 

ποιία. τῇ δ᾽ ἀρτοπώλιδι ἐβάνήκει͵ ἄλευρα, ἄλφιτα ῥὀλῦραι., Zeiaí, 

ςεμίδαλις, χόνδρος, κρίμνα, πάλη, ἀφ᾽ ἧς καὶ τὸ πάλημα, (craícl, μᾶζα. 

καὶ τὰ ἐργαλεῖα κρίβανος, ἱπνός, πλάθανον, μάκτρα, ὀβελοί᾽ καὶ ς«πάλα- 

θρον [δ δ᾽) ἐργαλεῖον, ὃ οἱ νῦν ckáAeuOpov.] τὰ δ᾽ ἔργα δεῦςαι, φυ- 

ρᾶςαι, τρῖψαι, διαττῆςαι᾽ καὶ ἀρτοςτροφεῖν δ᾽ 'Apicropávnc (fg 148) 

[ λέγει. διαπλάςαιϊ, πέψαι, ὀπτῆςαι ἐἐξοπτῆςαι,) ἐξελεῖν. ὁ δὲ μάτ- 

ΣΧΟΛΙΟΝ ad ὄνος 8 19 11 — p 56.25 ὁ τόπος, ὅπου ἐκολάζοντο οἱ οἰκέται Il 
in textu 

1 ἀλήθων Α || 2 μυλωρός À μυλοθρός C | μυληθρὶς] uuAapic ἃ μυλωθρὶς con 
HStephanus || 3 κάλυντρον A || 3.4 μυλόκορον A || 7 ἀλέκτονας AÀ || 8 κόπτειν A | 

9 τιθεμένου ἃ περιτιθεμένων II || 10 mepiapuoZouévuv II | 12 ἀρτοπωλία II || 

18 ἀρτοκόποι A || 14. 15 καὶ ἀρτοκ. Op. xai 'Ap. C || 16 τῇ δὲ] τεῖναι II | ἀρτο- 

πωλία dA. Il ὄλλυραι BC | Zuat II Zei& C || 17 μάζω A | 18 ὀβολοί AB || 

18.19 «πάλαυθρον I[ C πάλαθρον B | 19 cxóAe0pov BC | 20 διαιτῆςαι ἃ διο- 

πτῆςαι II | ἀρτοςτροφὴν A || 20. 21 ἀρτοςτροφεῖν δὲ διαπλάςαι δὲ "Apicr. C 

Mélanges 141) et Herodian 1 872. 7 et II 459.16, cf quae ad p 179.11 adno- 
tavi | Cqrpeiov] οὗ p 179. 11 not | xovbpokomeiov] cf III 78, Hes, Phrynichus 

p 310 Lob vituperat 

1 ὄνος] Hes cf Helladium in Photi bibl | μύλη] Hes Suid || 2 μυλωθρός] 
ef VII 180 Harp Hes | τίφη] Aristoph Ach 920 c scholio | μυλακρίς — ἀλετρίς 

cf IL 189 (Aristophan fg 583), VII 180 Phot (Πλάτων Adkuc) Hes | 9 παυει- 

κάπη X 112/3 --, Phot Hes Ael Dionys ap Eustath 1280.36 — 199.17 Schw | 

12sqq X 112sq || 183.14 BAV 447. 25 àpromómov καὶ ᾿Αττικοὶ xal Ἴωνες τὸν 
ἀρτοποιόν. écrit δὲ τὸ ἀρτοποπεῖν ἐν Μονοτρόπῳ Φρυνίχου Phrynich Ecl 222 

ἀρτοκόπος ἀδόκιμον. χρὴ δὲ ἀρτοπόπος ἢ ἀρτοποιός λέγειν || 18 κρίβανος] Phot 

κρίβανον | ἰπνός] Harpocr - Hes - Phot ΒΑ 266.32 | πλάθανον] Phot Hes || 
18.19 «πάλαθρον cf X 18 Hes ςπαύλαθρον (sic) ckáAauOpov || 20 διαττῆςαι Plat 
Tim 73 C 
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τῶν τὰ ἄλφιτα μαγεύς, καὶ τὸ ἀγγεῖον μαγὶς xoi μάκτρα καὶ ckágm 

[καὶ παρὰ: Μενάνδρῳ (fg 116) ['Anvóc.| νεόκοπον δὲ Σθοπον Ἢ 

[εἴρηκεν Εὔπολις (I p 263.20) τὴν νεωςτὶ κεκομμένην.ἢ ἄρτους δὲ διπυ- 
ρίτας Petpnkev'] l'év ΤΤοαςτρίαις Φρύνιχος (I p 380.38 Ko), ᾿Αλκαῖος δ᾽ 
[ἐν Γανυμήδει (I p 757. 5 ΚΟΥ ᾿διπύρους [re θερμούς Ἴ᾽ — oi δίπυροι 
δ᾽ eii τίνες; — ἄρτοι τρυφῶντες. τοῦ γε μὴν ἄρτου oi μὲν κατὰ 

τὸ ἄνω μέρος οἱονεὶ φλύκταιναι ἀττάραγος, αἱ δ᾽ ἐκ τοῦ κάτω ψω- 

θίαι, Καὶ δὴ καὶ προςέχεςθαι εἰώθαει τῷ κριβάνῳ ὑπεροπτώμεμαι." 

τὰ δὲ μέρη τῶν ἄρτων θρύμματα. τὸ μέντοι ὑπερεμπεπλῆεςεθαι καὶ 

ὑπερκεκορέεθαι (l'koi'| ὑπερμαζᾶν ἀπὸ τῆς μάζης ἔλεγον οἱ παλαιοί, 

Loi δὲ νέοι κριθιᾶν ἀπὸ τῶν ὑποζυγίων. ᾿Αἰεχύλος (Ag 1640) μὲν γὰρ" 
[εἴρηκε ᾿ςειραφόρον κριθῶντα πῶλον᾽, ζοφοκλῆς (fg 192) δὲ “ἕως ὅτε! 

[κριθώςεης óvou. Τῶν δὲ περὶ ἀρτοπωλίαν ἀθρόα ἐνῇ ᾿Αριετοφάνους 

δράμαειν ἢ Κενταύρῳ (fg 211). 

πτίττω, βράττω, δεύω, μάττω, πέττω, καταλῶ. 

ἔςτι δέ Lov xoi βόπτῆςαι. καὶ ἢ fj πτιςάνη ᾿τούτοις προεήκει. καὶ 

[r0 ὑπαρ᾽ ᾿Αριετοφάνει δ᾽ ἐν ᾿Αχαρνεῦει (181}} περιεπτιεμένοι ἑἀπὸΝ 

[τούτου ἂν εἴη εἰρημένον αὶ 

[ἀλλ᾽ ἐεμὲν αὐτοὶ νῦν γε περιεπτιςμένοι.Κὶ 

[xoi ἀνεῖν δὲ ὑτὸϊ πτίεςειν ἐλέγετο, ἀφ᾽ οὗ καὶ fj πτιςάνη. καὶ μὴν! 

[xoi τὸ φρύγειν καὶ κοδομεύειν τούτοις ευνῆπται. 

ὲἠ κρεωπώλια {καὶ ἢ κρεωπῶλαι"ἡὦ καὶ κρεωπωλεῖν. τούς δ᾿ αὶ 

[αὐτοὺς xoi μαγείρους l'Aérouciv. 4 καὶ κρεωδαίτας δ᾽ ἂν εἴποις καὶ 

κρεουργούς, καὶ τὸ ἔργον κρεουργεῖν καὶ κρεανομεῖν καὶ κρεανομίας, 

τὰ δ᾽ ἐργαλαῖα κοπίδας καὶ ῥάχεζηον καὶ κρεώεταθμον, Κτάχα καὶ 

᾿κρεάγραν" δὲκαὶ kpeubeípav.1" 

1 μαγεύς)] ματτευόμενος ΒΟ | μάκτρα] μυλήκορα C μυληκρόν B 2 λη- 

νὸς xai καρδοπός᾽ νεόκοπον εἴρηκεν II | 3.4 δὲ πυρρίτας A δὲ πυρίτας BC δὲ 
διπυρίτας S διπυρίτας — ᾿Αλκαῖος δὲ om F. At Athen 110 E Φρύνιχος δ᾽ ἐν TT. 

αὐτοπυρίτας cum versu | 5.6 Athen 110 A δίπυρον Εὔβουλος ἐν Γανυμήδει. 

διπύρους — τρυφῶντες, ᾿Αλκαῖος Γανυμήδει. || 5 δειπτύρους S πύρους F. | 7.8 yu- 
θιαί C. ψάθιαι Α ψηθίαι II ἑψηθίαι B | 9 θύρματα BC | 12 cipogpópov τε 

καὶ xp. A | ἕως ὅτε] ὧςτε II | 18 κριθώτης ὄνος II. | 14 Kevraópoic A II corr 
Hemsterhusius | 15 πτιτῶ IL πιττῶ BC πήττω A | βράττω δεύω] «πωδεύω II 

8p. μάττω δεύω ΒΟ | 16 ἥπου δὲ καὶ τὸ πτί(ἢ Ε)ςαι I[ | ἔςτι] πίττω BC | 

πτιςςάνη Α | 20 ἀλεῖν A II C corr Kühn | 24 κρεανομία A || 25 κοπίς BC ῥά- 
«erpov BC | xpeocróounv II BC 

2 Anvóc — VII 179 et X 102 | νεόκοπος — X 102 || 7.8 ψωθίαι Athen 646 C 
(Φερεκράτης fg 81) Hes || 10 ómepuoZzàv Phot | 20 ἀνεῖν] Pausan Att ap Eu- 
stath 810. 60 — p 94.8 Schwabe, Athen 4855E || 25 κοπίς cf X 104 
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ἰχθυοπῶλαι ['Pxai'] ἰχθυοπωλεῖν, [xoi] ἰχθύες ἰχθύδια, ὄψον" 

καὶ ὀψοποιὸς [δὲ καὶ ὀψαρτυτής, καὶ ὀψοποιεῖν καὶ ὀψοποιία,"' καὶ 

ἡδῦναι καὶ ἀρτῦςαι καὶ ζωμεῦςαι᾽ ἔ καὶ 'Apicropávnc (fg 591)1 

τὴν χύτραν" 

5 : [έν fj τὰ κρεάδι᾽ éyeic|. ἐζωμευμένα. 

τὸν δ᾽ ὀψοποιὸν καὶ μάγειρον ᾿ λέγει. 

ἔταριχοπῶλαι,} ταριχοπωλεῖν, τάριχος ὡραῖον, Κἱταρίχους ὡραῖα 

τεμάχη, ὡραϊαι ταρίχους" «εαργάναι, ταρίχους δ᾽ ἡμίςειαι, [έαριναί. ἢ 

᾿πονηρὸν τάριχος, χρηςτὸν τάριχος. ςεαργάναι ὡραῖαι καὶ εαπραί. ἡ 

10 Ἐβρριοπῶλαι, ἐριοπωλεῖν. f ἔρια oicurmpócApicropávnc (Ach 1117) 

[xoi ἐρίων πιναρῶνἾ πόκον Κρατῖνος (1 "118. 912). [καὶ Ἄρχιππος 

[μὲν ἐν Ἰχθύειν (I p 685.32 Ko)f εἴρηκε νακοτιλτοῦντα᾽ (10 δ᾽ ὄνομα" 
[δ᾽ νακοτίλτης, εἰ καὶ Φιλήμων αὐτῷ! κέχρηται (év «Ἁρπαζομένῃ"Ν 
III fe 14 Ko), ἀλλ᾽ οὐκ ἀνεκτόν, (ei μὴ τὸ ῥῆμα ἦν ἐν χρήςει πα-ἢ 

15 [λαιοτέρᾳ. καίτοι ὅ γε Κρατῖνος ἐν Διονυςαλεξάνδρῳ (I p 25.41) φηεὶϊ 

νακότιλτος |"ücmepei κωδάριον ἐφαινόμην. Κὶ 

ἐριουργία ἐριουργεῖν᾽ καὶ ἐριουργεῖον ὃ ἱετὼν έν Ὀλυμπιάδος ἐπι-" 

βετολῇ. διὰ τοῦτο δ᾽ ἀνέχομαι τοῦ ὀνόματος, ὅτι [T0] πρᾶγμα Pro" 

[ἀπ᾿ αὐτοῦ καὶ τὸ ῥῆμα παρὰ τοῖς κεχρονιςμένοις ἔςτιν εἰρημένον T 

30 βέλτιον δ᾽ ὁ ἱετεών. ΠΤλάτων (Crat 889 Β) δ᾽ εἴρηκεν [Fév]. ἐρεῷ 

ἱματίῳ. 
TaAÀacía, raAacioupyía Κ'ϑταλαειουργεῖν, ἢ τάλαρος. δ καὶ ἢ καλα- 

θίεκος, [Εὐπόλιδος εἰπόντος ἐν Πόλεειν (I ν»919.221 Ko)" 

[ἄνευ καλαθίεκων" καὶ πόρων καὶ πηνίων. 

46 κατάγειν, κάταγμα᾽ τὸ δ᾽ αὐτὸ καὶ μήρυμα. τῶν δὲ νέων τις κω-" 

᾿μικῶν Ἐπιγένης ἐν ἸΠοντικῷ ἔφη (II p 419. 1 Ko) 

2 ὀψαρτητής A {|8.ἀρτεῦςαι A | "Apicrogávouc εἰπόντος 11 | ὅ κρέα διέ- 

ψεις ἃ κρέα διηψῆτο II ἥψετ᾽ Wackernagel | ἐξωμένα Α || 7 τάριχος ὡραῖα Α IT || 

8 ὥρα τάριχος Α | ταρ. διημιςεῖα Α τ. καὶ ἡμις. BC | 10 ἔρια 6 (om ΕἾ καὶ 

épi(et F)a. II | οἰειπυρὰ A ἠευπήρα ΠῚ 11 ἔριον mv. IL | πόκων II πέκων B || 

19 ἀκοτιλτοῦντα IL| 13 óvakorüAnc A ὀνακοτέλτης II | 14.15 παλαιότερον AF || 

16 ἀκότιλτος À | καίο F)ó6ápiov II || 17 évioupría évioupreiv ete II || 18 πρᾶγμα 

κἀπ II | 19 xexpnuévoic II. κεκριμένοις Bekker | 20 ὁϊετεύων BC | ἐρέων ΒΟ 
ἐρέω Ed pr ἑώρω A ἐριὼ II | 24 xai ὁ πώρων καὶ τηνίων II | πήρα B πηνίον 

BC | 25 καταγαγεῖν BC | uftpurua BC || 26 ἐν πολιτικῶ II 

9 cf Athen 119 B Κρατῖνος ἐν AiovucoAe£ávópu * ἐν capyaviciv ἄξω ταρί- 

xouc ἸΤοντικούς | 10 Hes οἰεύπειον Phot || 18 νακοτίλτης Phot Hes || 17 ἐριουργεῖν 
Xenoph Hell V 4.7 || 20 cf Phrynich Eelg 166 L icrü»v λέγε, μὴ icreüv | 26 κά- 

ταῦμα Aristoph Lys 583 c Schol, Soph Trach 710 
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τρεῖς μόνους ἐἔχω 1" 

[εκώληκας, ἔτι τούτους [δὲ μ᾽ éacov καταγατεῖν." 

καὶ κροκυδίζειν δὲ Φιλύλλιος εἴρηκεν (I p 181. 22 Ko). 

τὸ κάταγμα κροκυδίζουςαν αὐτὴν κατέλαβον," 

ὅπερ écriv ἐκλέγουςαν τὸ τραχύ. ἔξαινε δὲ τῶν ἐρίων ["Apicropávnc] 

"(fg 717) ἔφη," καὶ καταξῆναι Πλάτων ὁ κωμικός (fg 246), ὁ δὲ 
᾿φιλόεοφος Πλάτων (Polite 282 A)'i καὶ τέχνην ξαντικήν, l'CopoxaM c" 

(fg 969) δὲ ξάςεμα. τὸ δὲ καμεῖν ἀπὸ τὴς ἐριουργίας τὰς χεῖρας 
ξανᾶν ἐλέγετο, καὶ ξάνηςειν. νεῖν, κλώθειν, ετρέφειν. «τήμων κρόκη, ετη- 

μονονητικὴ καὶ βκροκονητικήϊ᾽ Πλάτων (Lg 134E) δ᾽ ἐφυφὴν καλεῖ! 

ἐτὴν κρόκην, τὸν δὲ «τήμονα νῆμα (Polite 282 E)! καὶ (104 ἔργον τοῦ νή- 
ματος vfjav ξεἴρηκε (Rpb 620 E), (^ràv τῆς ᾿Ατρόπου vfjav'. ὁ oé"^ 
κωμικὸς Πλάτων (fg 221) ἔφη ἀκλώετους «τήμονας.2 καὶ ópme-! 
ῥδόνας δὲ τὰ νήματα Ἡρόδοτος (III 47)" ᾿Αριςτίας δ᾽ (év ᾿Αταλάντῃ 
ΚΟ GF p 126. 2) 'ἁρπεδόνην τε λύειν ἱετοῦ᾽" ἐτοῦτο δὲ) τραγικώ-" 
l'repov. ἄτρακτος, εφόνδυλος, κλωςτήρ. οὕτω δὲ καὶ τὴν περιετροφὴν" 

[τοῦ λίνου Εὐριπίδης ὠνόμαςεν" (fg 1001) 

λίνου κλωςτῆρα περιφέρει λαβών." 

[πηνίον, ἀγαθίς, ὅθεν καὶ παροιμία ᾿ἀγαθῶν ἀτγαθίδες,᾽ fj πλείετῃ ἢ ἢ 

[κέχρηνται oi κωμικοί. φαίης δ᾽ ἂν καὶ μίτον, καὶ uícacoot τό μιτώ-" 

l'cac0ot, καὶ πολύμιτος, ὡς Κρατῖνος (fg 436) ἔφη. καὶ ἀπὸ πηνίου τὸ 
['πηνίςαςεθαι᾽ Φιλύλλιος (I p 789. 33 Ko) δ᾽ αὐτὸ εἴρηκεν. τὰς 5" 
βόλοςτημόνους ταινίας τολύπας (ζοφοκλῆς (fg 991) ὠνόμαςεν. ἐφ᾽ ἢ 
FoU δὲ νήθουειν ἢ νῶειν --- τὸ γὰρ νήθειν οἱ ᾿Αττικοὶ νεῖν λέγουειν ---" 

[ἐπίνητρον καλεῖται καὶ ὄνος. λέγοις δ᾽ ἂν ἄτρακτον ἐπιςτρέφειν,"Κ 

ἔριον ἕλκειν, τείνειν, μηρύεςεθαι, ἀπιεχναίνειν. «τήμονα δ᾽ ἐξεεμένον "ἢ 

2 ἐπὶ τοὺς με II | 3 κροκοδύλην B κροκοδύλλειν C | Φύλλιος A. Φιλλύλ- 

λιος II | 8 ξάεματα 11|} 9 ξαννᾶν etc A ξένην II | ξάναειν C ξανθήςειν, tum τὸ 

καλλιςτεύειν" κακομιςθαί(έ Β νειν II | νεῖν om F | κρόκη om 8 || 9. 10 «τημονονική II 

«τημονική BC || 10 καὶ κροκονηθητικῆ Α xpoxovix'| ΒΟ xoi τὴν μὲν κρόκην ὁ 

TI. II eorr Kuehn | ἐφύβην A ἐφήφην Il. ἐπυφήν C. corr Kuehn || 12 ἀτράκ- 
του Α || 14 ἀριετείας II || 15 λύεις II || 18 κλωςτὴρ(ήν S) ἀπεριφερῆ II | 19 πι- 

viov semper II πηνίου A | 21 πολύμιτα II | 23 τὰς δὲ Taviac ὅλας óAoctn- 

μόνους II | 24 νῆν Cobet N L 160 

9 £avàv] Phot -Ε ((ζοφοκλῆς ἸΤοιμέειν) Hes | 9.10 «τημονονητική kpoko- 

νητική Plat Politc 282 E | 19 ἀγαθῶν ἀγαθίδες᾽ τάττεται ἡ παροιμία παρὰ τοῖς 
κωμικοῖς ἐπὶ πολλῶν ἀγαθῶν Phot Suid (παρ᾽ ᾿Επιχάρμου fg 227 Kaibel) Prov 

Alex 88 Crusius | 20 μίςαςθαι τὸ μιτώςαςθαι᾽ Πλάτων Phot Hes | 24 νῶειν 
Eupolis fg 319 Hes s νῶντα Phot s νώμενον | view] Phot BA 109 || 25 ὄνος] 
X 125 Phot Hes 
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[τὸν ἰεχνὸν xoi λεῖον '"Apicropávnc (fg 728) καλεῖ, ετῆςαι τὸν" 
[ετήμονα [ἢ τὰ ε«τημόνιαϊ, καὶ προφορεῖεθαι᾽ οὕτω γὰρ ἔλεγον οἷ᾽ 

[ Αττικοὶ τὸ νῦν διάζεςθαι. καὶ τὸ διάζεςθαι δ᾽ ἔετιν ἐν αὐτῇ τῇ 
[λέξει παραλαμβανόμενον ἢ 

5 | [ὃ δ᾽ ἢ ἐξυφαινεθ᾽ icróc, ὁ δὲ διάζεται," 

[καὶ ὕπουῆ παρὰ Νικοφῶντι ἐν ἸΤανδώρᾳ (I p 116. ὅ Ko). τὸ δὲν 
l'cuvoficat τὸν «τήμονα καιρῶςαι λέγειν χρή, καὶ καίρωςειν τὴν εὐνδεειν." 

ὑφάντης, ὑφαντικός, ὑφαίνειν, ὑφαντικῶς, ὑφή, Üpacuo, ὑφάντρια." 

[καὶ ὕφανειν [δ᾽ ἂν εἴποις βιαζόμενος, ἐπεὶ Πλάτων εἴρηκε (Polite310 E)'f 

10 ['βαειλικῆς ξυνυφάνεεως.᾽ καὶ χλαμυδουργίαν δὲ καὶ χλαμυδοποιίαν, ὡς ἢ 

ἔ οὐἹ ταὐτὸν ὃν ἑκάτερον, βἄμφωϊπ ἐν τοῖς ᾿Απομνημονεύμαει (IL 1. 6) 

Ξενοφῶν λέγει" εἴδη δ᾽ ἔοικεν εἶναι ταλαςιουργίας μὲν fj χλαμυ- ἢ 

ἔδουργία, ὑφαντικῆς δ᾽ fj χλαμυδοποιία. καὶ χλανιδουργία δὲ kai] 
ὑβῥχλανιδοποιία ὁμοίως ἂν λέγοιτο, καὶ ἐξωμιδοποιία. ποικιλτὴν δ᾿ αὶ 

15 ΓΑἰεχίνης Τιμάρχου κατηγορῶν (8 91) εἶπεν᾽ ἔςτι δὲ καὶ τοῦτο ὕφαν-" 

[wv βεῖδος. ἢ ἣ δὲ τέχνη ποικιλτική, καὶ ó ἀνὴρ ποικιλτικός, καὶ 10 

[πρᾶγμα ποίκιλεις κατὰ Πλάτωνα (Lg V 141 Α), καὶ τὸ ῥῆμα ποι-" 
[κίλλειν, καὶ τὸ ἐπίρρημα ποικιλτικῶς, ὥςπερ καὶ ἐριουργικῶς xai 

᾿ταλαςσιουργικῶς καὶ ὑφαντικῶς. ὃ δὲ ποικιλτὴς ὠνόμαςται παρ᾽ ἢ 

40 ["AMéziboc (II fg 328 Ko) ποικιλεύς. λέγοις δ᾽ ἂν διάγειν τὴν κρό-" 
ἤκην, διαφέρειν, διαβάλλειν, κερκίζειν, πλήττειν, πιέζειν, πυκνοῦν.Κὶ 

ἔὔφαεμα δέ ἐετιν ἐεἰπεῖν) λεπτόν, εὐυφέε, ἰεχνόν, εὐήτριον, εὔπλοκον Ἢ 

[τὸ δὲ εὐήτριον Αἰεχύλος ἐν Δικτυουλκοῖς (fg 41), εἰ καὶ μὴ ἐπὶ ἐςθῆ-" 

ἔτος, ἀλλ᾽ οὖν εἴρηκε ᾿δικτύου δ᾽ εὐήτρια.᾽ κερκίς κτείς, icróc, ἱετουρ-" 

46 [γία ἱετουργεῖν, Picrouprikóc"j ἱετουργικῶς. κανὼν icroO τὸ καλού-" 

ἔμενον ἀντίον. πῆχυς. icrómouc, ὡς Εὔβουλος (11 p 213.145 Ko) λέγει ἢ 
[καὶ κελέοντες δ᾽ οἱ ἱετόποδες καλοῦνται. ἀγνῦθες δὲ καὶ λεῖαι οἷ 

ἔλίθαι οἱ ἐξηρτημένοι τῶν «τημόνων κατὰ τὴν ἀρχαίαν, ὑφαντικήν, } 

[crá0n, ὅθεν καὶ τὸ επαθᾶν, καὶ δὲ τὸ ἢ ἀςπάθητον (xAotvavi CopoxMic! 

so [(fg 193) λέγει καὶ ᾿ῥςπαθητοῖς ópácuaciv'. καὶ) ςπαθίδα ἐκάλουν τὸ 
᾿ςπαθητὸν ἱμάτιον. ἢ 

2 προφορήκςαεθαι II || 3. 4 ἔςετιν εἰρημένον ἐν αὐτῇ κλέους παραλαμβομένω II | 

ὅ ἐξυφαίνεεθαι εἰς τοςόνδε διάζεςθαι II | 6 καί που] ὥς mou conic Meineke | 

8 ὑφαντικῶς II | ὕφᾶναι II | ὑφάεματα II | ὑφάντριαν II | 10 Xenoph v 1 χλα- 

viborroiíac || 10. 11 ὡς οὐ ταυτόν ἐν ékarepoi(v F) II || 18 xai χλαμιποιία II | 20 ᾽Αλε- 

ξίδου Α || 21 kepaiZew ἃ | πυκνοῦν] πικιοῦν S. ποικιλοῦν F | 23 τὸ ἤτριον δὲ 
ἐν κτυουλκοῖς Αἰ. IL | 24 δικτύου] κερκίου A | εὐήτρια] évn(1 S) τρίω II || 27 λεῖα 

Α λεῖοι II cor Bekker || 29 τὸ ςπάθητος A cmó0nrov II | χιτῶνα C 

2 mpogopeicOat Aristoph Av 4 cum schol Phrynich Praep soph Suid Phot | 
217 κελέοντες Harp (Aristoph) | 29 ἀςπάθητος ΒΑ 453.18 | 31 «παθητὸν VII 78 

33 
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31 πλύνται πλυντικοί πλυνοί πλύντριαι, φαιδρυνταί φαιδρυντικοί 

᾿ἰφαιδρῦναι, ἐκναφεῖον͵ κναφική"ἠ᾽ κνάψαι, (kai κναφεὺς καὶ κναφαῖοιδ] 

ἐβκαὶ ἄκναφα.) [καὶ κναφεύειν ἔφη ᾿Αριετοφάνης (Plut 166), καὶ 
βἀνακνάψαι Λύειππος ὃ κωμικός (I p 701. 4 Ko)". κνάφος δ᾽ fi 
πρόςφορος αὐτοῖς ἐβάκούοιτ᾽ àv^4 ἄκανθα. τοῦ δὲ κνάπτειν ἡγεῖται" 

[l'ó ευμπατῆςαι, dc Κρατῖνος ὑποδηλοῖ παίζων (fg 275 Ko) 

38 [τῇ μάςτιγι κνάψειν εὖ μάλα," 

[πρὶν ευμπατῆςαι." 

l'ei δὲ χρὴ τούτους [kai πλύντας λέγειν, ἀπ᾿ αὐτῶν αἱ πλύντριαι.Κ 

καὶ πλυνέας δ᾽ ἂν αὐτοὺς εἴποις, καὶ τὸν τόπον πλυνούς. βάφ᾽ o0 
καὶ τὸ λοιδορεῖν πλύνειν (Aristph Ach 359) [xoi ἱπλυνόν ὑμεῖ ποι-ἢ 
Peic (f κωμῳδία (Aristph PI 1061) φηείν,: ἤγουν ἐξονειδίζεις xoi] 
βαἰεχύνεις"} καὶ τὸ οὐδενὸς ἄξιόν τι ἀποπεφάνθαι καταπεπλύεθαι ὁ" 

ῥήτωρ ἔφη Αἰεχίνης (II 178).4 ὃ δὲ μιςεθὸς [όὸ διδόμενος αὐτοῖς 

39 πλύντρα καλεῖται. τὸ δὲ πλύνειν [kai ῥύπτειν καὶ ἐκρύπτειν καὶ 

κλύζειν Pkoi ἐκκλύζειν [épeic|.!] καὶ τὸ ἀπὸ τοῦ πλυνοῦ ὕδωρ πλύμα, 

[καὶ fj κατατετριμμένη ἑταίρα κλύεμα καὶ πλύμα.] ἐν ὦ δ᾽ ἐξέπλυ- 

vov, οὐ μόνον λίτρον Pkai Χαλαςετραῖον λίτρον,ἢ ἀλλὰ καὶ χαλαίρυπος, 

ὡς Κρατῖνος (fg 452 Ko) ὠνόμαςεν. l'Apicropávnc δὲ (Tv πλυντικῶν" 

[xoi τὴν κονίαν καὶ τὴν κιμωλίαν (eivai gncv ἐν Λυειετράτῃ (απο 

ἤδη 713), εἰπὼν" 
[ψευδολίτρου κονίας 

[καὶ κίμωλίας γῆς" 

40 [ἱκαὶ Πλάτων δ᾽ ὁ φιλόςοφος (Rpb IV 430B) τὴν κονίαν ἕν τι τῶν" 
ῤῥυπτικῶν᾽ ἔετι δὲ τὸ ἐκ τέφρας καθιςτάμενον ὑγρόν.) γῆν δὲ cunx-] 

ἰτρίδα δὲ Εὔπολις (fg 880)}} (xai Kngicóbupoc ἐν Τροφωνίῳ (I p 801} 

6 Ko) εἴρηκεν. fix00uv δὲ πλύμα Πλάτων ἐν Νίκαις εἴρηκεν ὁ κωμικός "ἢ 

[I p. 623. 82})} fj δὲ πλυντρὶς ἐ[ εἴρηται) παρὰ Νικοχάρει fév Ἧρα-" 

1 φαιδρυντικὴ À | 2 γναφεῖον ete sed 4 κνάφος II | κνάψαι] γναψικαί II || 

4 ἄγναφα δὲ Λύειππος II | 5 κνάμπτειν A | 8 πρὶν] ἢ II | 9 ἐπ᾽ αὐτῶν xoi 

TÀ. IL | 10 πλυνέας τοὺς πλύντας ἐρεῖς BC || 11.12 πλοῖνον ποιεῖς C | 13 οἱ κω- 
μικοὶ II. | 12.13 é£oveióio(e Fic xém (xai π᾿) αιεχύνης II | 16 ῤῥύπτειν] διαπλύνειν II 

διαπλύνειν καὶ ἀποπλύνειν BC | 16 πλύνειν ὕδωρ A | 17 «κλύεμα II | 18 λί- 

τρον] νίτρον Α | xaAecrpeov C χαλαςταῖον A corr Seber | xaAaípumoc] xapumoc 

C pümoc AS ρύπτος F corr Jungermann || 28 κιμωλιαςτής ἃ | 25 κατεςταγμέ- 
vov Kontos | 25.26 ςμικρίδα A μυκτρίδα II | 27 πλύματα II || 28 πλυντὶς A | 
Νικοχάριδι II 

18 XaAacrpoiov] Moeris Suid Hes Et M 805.3 | xoAaipumoc] Hes s v χαλέ- 
pumov || 25 τέφρα] Photius (Πλάτων ἐν Aoc) Schol Platon Hipparch 229 D 

BA 309.23 | 25.26 γῆ cunktpic] X 135 κατὰ Νικόχαριν cf 1 28 γῆ πλυντρίς 
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let γαμουμένῳ (I p 771.4 Ko)". τὸ δὲ τῶν ποδῶν νίπτρον l'virrpa'j 
l'uév Αἰεχύλος (fg 225), "Apicropávnc (Ach 591) δ᾽ ἀπόνιπτρον,"ἢ καὶ 
τὸ φαιδρύνειν δὲ ['Pxai ἀποπλύνειν καὶ διαπλύνειν"}"} τῷ πλύνειν προς- 

ἥκει, καὶ ἢ" παρ᾽ Αἰεχύλῳ (Choeph 159) 'παιδὸς «παργάνων φαιδρύν- 

5$ τρια΄, ἔοικε δὲ καὶ τὸ ἐϊποῦν καὶ τὸ ἰἱποῦςθαι, ἐπὶ τοῦ ἀποθλίβεεθαι 

καὶ πιέζεεθαι, κναφεῦει προεήκειν, οὐκ ἄντικρυς μὲν ἐπὶ τούτου εἰρη-" 

μένον, ὑποδηλούμενον δέ" ἢ 

᾿δώςεις ἐμοὶ καλὴν δίκην" 

ἢΠΪπούμενος ταῖς εἰεφοραῖςο 

19 l'Apicropávnc| πού onc (Eq 928 54), καὶ PKparivoc'] ἱποῦμεν ἐν" 
l'KAeogouMvg (fg 91 Ko): καὶ ᾿Αρχίλοχος (169) δ᾽ ἔφη ὑκέαται δ᾽ ἐν" 
ἔϊπῳ.᾽ ἔςτι μὲν" οὖν ἷπος [καὶ fj μυάγρα, ἀλλ᾽ ἔοικε μᾶλλον v 
τῶν κναφέων ἐργαλείῳ ["mpocrkew. καὶ θεῖον δὲ τῶν ὑπουργούντων 

Pr κναφεῖ, ἀφ᾽ οὗ Λύειππος (I p 101. 4 Ko)! 

15. lico δ᾽) ἀνακνάψας καὶ θειώςας τὰς ἀλλοτρίας ἐπινοίας. ἢ 

ἀκέεται ἀκέετριαι ἀκέςαςεθαι, ῥάψαι ευρράψαι, βελόνη βελονίδες, 

ἰῥαφεῖς) Π ῥαφίδες."" 
Ἐκ δ᾽ ἐεθήτων ὀνόματα écOrc ἐςθήματα, ἀμπεχόνη, ετολή, 

[ἔνδυμα, ἱμάτιον, ἀμφιέεματα᾽ Λυείας (fg 818 T) δὲ καὶ ἱματίδια ἔφη." 
30 λώπη γὰρ καὶ λόκκη καὶ φάρος [καὶ εἷμα καὶ ςπεῖρα καὶ λῶπος ποιήςεως 

ἔετω᾽ [καίτοι ὅ γε λωποδύτης καὶ fj λωποδυτία ἀπὸ τοῦ λώπους 

lécriv εἰρημένα", τὰ [oe ῥήματα ἠεςθῆςθαι, ἀμπέχεεθαι, ἐετάλθαι, 

ἠμφιέςεθαι, ἐνδεδυκέναι.  [LàAAA|" καὶ [toi ueroxai|'] ἠςθημένος, ἀμπ- 

εχόμενος, [έεταλμένος, ἠμφιεςμένος, ἐνδεδυμένος ἐνδεδυκώς ἐνδὺς 

45 [Ὑὰρ καὶ εἱμένος καὶ ἐπιειμένος, οὐ κατὰ πεζὴν ἂν εἴη ταῦτα τὴν" 

Fxpfjcww. 4 ἴεως δὲ καὶ εὐεταλής, [xai ὃ παρὰ Κρατίνῳ (fg 414) εὐπινὴς} 

1 ποδῶν] παίδων A | νίτρον] BC || 2.8 ἀπόνιπτρον --- φαιδρύνειν δὲ om S 

8.4 τῷ πλ. προςήκει om S || 6 καὶ κναφεύειν T. À || 10 Κρατῖνος πού φηει καὶ ἴπον 

μὲν ἐν A | καὶ ἵπον δὲ ἐν II corr Meineke cl Hes ἱποῦμεν | 11 Κλεοβουλί- 

ναῖς II | κεῖται II. || 12 ἴπνω II |. ἀλλὰ νῦν ἔοικε II || 15 ἐπιγνάμψας A cf VIT 37 

eb 77 ἀναγν. IL || 18 croÀ S superser ic. ςτολῆς F | 19 ἀμφιέετατα ID | δὲ τὰ 

ἱματίδια II | 20 λόκκη F om  λόγκη A ῥάχη C | εἵματα SB ἱμάτια FC | 
21 λωποδυτία] ευλωπία Ed pr || 22 εἰρημένον II | 23 ἀμφιέεθαι BC | 24. 285 ἐνδὺς 

ó v. II. évóocu v. A évb0ca? Bekker | 26 εὐπινὴς] εὐτελῆς F 

9 Suid s ἱπνούμενος habet cuugopaic cum Aristoph cd nonnullis, Hes || 
12 inu] X 135 || 16 ἀκέςται] B A 364. 15, Phot: Ξενοφῶν (CyrpI6. 16) | 18 Suid: 

Τήλεφος TTepraunvóc γραμματικὸς ἔγραψε... περὶ xprjiceuc ἤτοι ὀνομάτων éc- 

θῆτος καὶ τῶν ἄλλων oic χρώμεθα᾽ ἔςτι δὲ κατὰ ςτοιχεῖον | cum 8ὶ 42—49 

cf Ael Dionysi Lex ap Eustath 1166,51 — p 218 sq Schw || 20 λόκκη Hes, cf He- 
rodian I 314. 7 (Areadius) ἡ χλαμύς creipa Hes || 21 Aurroàuctou δίκη Hermogenes | 

λῶπος Hes 
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l'roóroic àv évópiOuov etn, xoi τὸ εὐςταλῶς ἐπίρρημα. τὸ δὲ γυμ- 

νγωθῆναι καὶ ἀποδῦναι ἐβέρεϊς, καὶ ὃ γεγυμνωμένος καὶ ó ἀποδὺςἷ 

[καὶ ὁ ἀποδεδυκώε, ἐκείνοις ὑπεναντία, καὶ ἀποδῦςαι καὶ ἀπολωπίςαι 
lc (ζοφοκλῆς (fg 917), καὶ περιλωπίςεαι, ὅπερ Ὑπερείδης (fg 263)! 
ἔπεριδῦςαι εἴρηκεν. τὸ δ᾽ ἀμεῖψαι ἐςεθῆτα καὶ ὑπαλλάξαι [épeic! 

ἰκαὶ μεταβαλεῖν, μετενδῦναι, μεταμφιέςαςθαι, μεταμπίεχεςθαι᾽ [Ξε-Ἶ 
ἐνοφῶν δ᾽ fév TToibeíg (IV ὅ. 4)} καὶ ἱμεταλαβεῖν ἔφη ὑἱμάτιον᾽, ἢ 

LAucíac δ᾽ ἐν τῷ κατὰ Αὐτοκράτους! (fg 51 Τ) ἱμεταλλαξαμένη (xi^ 
[τῶνα."" Pixrráv ἐρεῖς)" χιτωνίεκος χιτώνιον, ἱμάτιον. [ἐπεὶ [6&4 koi" 

[ὃ ἐπενδύτης fécriv ἐν τῇ τῶν πολλῶν χρήεει, ὅςτις βούλοιτο καὶ 

τούτῳ τῷ ὀνόματι βοηθεῖν φαύλῳ ὄντι, ληπτέον αὐτὸ ἐκ τῶν" 

ἐζοφοκλέους ὑΠλυντριῶν (fg 406} 

lmémAouc τε νῆςαι λινογενεῖς τ᾽ ἐπενδύτας. ἢ 

[καὶ Θέεπις δέ (mo. gnav ἐν τῷ Πενθεῖ (T GF p 832. 1D)" 
) » 

[ἔργῳ νόμιζε νεβρίδ᾽ ἔχειν érevourmv." 

[ἄντικρυς δὲ δοκεῖ τὸ ἐν τῷ" Νικοχάρους ̓ Ἡρακλεῖ χορηγῷ (I 111.8 Ko) 

[φέρε νῦν ταχέως χιτῶνα τόνδ᾽ ἐπενδύτην" 

[τῇ νῦν χρείᾳ βοηθεῖν." 
εἴδη δ᾽ ἐςσθήτων ἀνδρικῶν μὲν χλαμύς, ἣ μὲν ὁλόλευκος, [ὡς 

᾿Φιλέταιρος ὃ κωμῳδοδιδάςκαλος (II p 235. 20) ὠνόμαζεν." fj δὲ πα- 
ρυφὶς καὶ παραπόρφυρος Κῆ ὡς fj νέα κωμῳδία"᾽, εὐπάρυφος (Nicostrat 

Π222.9 Ko). [τὰς δὲ Θετταλικὰς χλαμύδας Θετταλικὰ πτερὰ ὠνόμαζον, 

[xoi ἐντεθετταλίεμεθαἢ ἔλεγον ἐτὸ) χλαμυδοφοροῦμεν. χλαῖνα ἱμάτιον 

ἐπὶ τῷ" χιτῶνι (Hom ξ 154) 

[ἕεεω μιν χλαῖνάν (vel χιτῶνά τε, εἵματα καλά," 

[ἔςθ᾽ ὅτε μέντοι ἐνεύναιον περιβόλαιον, αὶ (Hom ὃ 299) 

[χλαίνας τ᾽ ἐνθέμεναι οὔλας καθύπερθεν ἕςαεθαι.Κὶ 

1 τούτοις δ᾽ ἂν ἁρμόςειεν καὶ τὸ εὐςτ. II || 4.5 ὅπερ περ. εἶπεν εὑριπίδης C | 
6 μεταδύεεθαι AÀ [|[μεταμφιάςαςθαι B. μεταμφιέεθαι ἃ [μεταμφιςχέεθαι C μεταμ- 

πίχεεθαι II || 7 μεταβαλεῖν A | ἱμάτια II | 7.8 μεταλ. ἔφη καὶ μεταλλάξαεθαι ὡς 

Aucíac C | 8 Aóco(w ϑ)κράτους II || 9 ἱμάτιον expunxit Bekker || 9—14 εἰ καὶ 

φαῦλον ὅμως (ζοφοκλῆς αὐτὸ éOécricev C || 13 πεπληί(υ 8 ἢ superscr) crávucot λινο- 

Tevr τ᾽ ἐπενδύναι II | vícov A | 16 Νικοχάρις éxpricaro C || 18 τῇ νῦν] τινὶ F | 
19 ὁλόκληρος A || 23 χλαμυδιφοροῦ(εῖ B)uev BC χλαμυδοφοροῦντες Α χλαμύδας 

φοροῦμεν II eorr Ed pr || 24 τὸ χιτώνιον II | 25 écu μιν Α ἐεώμην II | τε vet- 

ματα IL | 27 καθυπερνέςαςθαι ef p 65,2 II | ἔςεεθαι A 

20.21 mrapugic] Hes: Μένανδρος ἐν Ὑμνίδι fg 479, at VII 53 παρυφές 

cf Aristoph fg 320. 7 infra VII 96 
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leici δὲ χλαῖναι oi μὲν ἁπλοΐδες, uc Ὅμηρος (Q 230) ["bobexo "4 47 
tám otoac," 4 αἱ δὲ διπλαῖ, [' διπλῆν éxrabínv (Hom Καὶ 134)^1 ταύτας 

. [δ᾽ οἱ ᾿Αττικοὶ ἁπληγίδας [xoi διπληγίδας ὑκαὶ διβόλους ὠνόμαζον. 

χιτὼν δ᾽ βέτερομάεχαλος καὶ ἀμφιμάεχαλος, ὃ μὲν ἐλευθέρων εχῆμα,ἢ 

s δ) δ᾽ érepouácyaAoc" οἰκετῶν. ἔτὸ δὲ ποικίλον Διονύςεου χιτὼν βακ-ἢ 

Pxióc.] ἣ δ᾽ ἐξωμὶς καὶ περίβλημα ἦν καὶ χιτὼν ἑτερομάεχαλος. 

ἐπορφυρομιγὴς δὲ ἐςθὴς καὶ χλαμὺς οὐχ fj cuvógavro [f| πορφύρα,Ἶ 48 

βάλλ᾽ fj ἐξ ἐρίου φαιοῦ οὔεῃ ὕκατ᾽ ἀρχὰς ἐμέμικτο ἡ ἄκναπτον δὲ 

τραχὺ καὶ ἄγροικον ἱμάτιον. [χλανὶς δ᾽ ἱμάτιον" λεπτόν᾽ [xai χλα-Ἶ 
10 | víota. δ᾽ αὐτὰ καὶ χλανιδίεκια ἐκάλουν. κεραυνὸς δὲ εἶδος χιτῶνος. 

καὶ θήραιον ἱμάτιον, ἤτοι ἀπὸ τῆς vrjcou ἢ 10! ὡς θηρίον ἐνυφαεμέ- 

μον. κοινὰ δὲ ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν λῇδος λήδιον λῃδάριον, ['oápoc!, 

χιτὼν ἢ ὀρθοςτάδιος ὃ μὴ ζωννύμενος — ὀρθοςταδίας δὲ τοὺς 49 

τοιούτους χιτωνίεκους ["Apicropávnc | καλεῖ (Lys 45) --- θέριετρον 

15 ἐθερίετριον, ξυςτίς) l'P£ucróv" i, ἔνδυμά τε ὁμοῦ καὶ περίβλημα καὶ ἢ 

Ῥ χιτών. ἢ βεῦδος, ὡς Coro (155), κιμβερικόν᾽ ἔετι δὲ Κ᾿ ῥτὸ κιμβερικὸνὴ 

διαφανής τις χιτωνίεκος. ἀμπεχόνιον μικρὸν περίβλημα. ἐκαὶ᾽ ἴδια 

δὲ γυναικῶν ἐέπωμίς, διπλοίδιον., ἢ) ἡμιδιπλοίδιον" ἢ, κατάςτικτος, κα- 

ταγωγίς [xoi| ἐπίβλημα [xoi χιτών) πέπλος écOnua [δ᾽ ἐςτὶ δι-Ἶ 50 

80 πλοῦν τὴν χρείαν, ὡς ἐνδῦναί ὑτεῖ καὶ ἐπιβαλέεθαι. (koi ὅτι μὲν 

᾿ἐπίβλημά ἐεςτι, τεκμήραιτ᾽ ἄν τις καὶ τῷ τῆς ᾿Αθηνᾶς πέπλῳ, (óruM 

[δὲ βκαὶδ χιτών, ὅταν εἴπῃ Ξενοφῶν (Cyrup V 1. 6) ἱπερικατερ-"Κ 
l'on£aro ἐὑτε] τὸν ἄνωθεν πέπλον παραφαίνει yàp τότε καὶ τὸ 

2 post ἁπλοΐδας 1 add χλαίνας (om ΕἾ καθύπερθεν écacOai cf p 64, 27 | 

3 ai (& ΒΕ) πληγίδας II ἁπλητίδας x. διπληςίδας A || 8 ἀλλὰ τῆ ἐξ A | oóca C oca 

ἢ ll | μέμικτο A. || 9.10 χλανίδια ταῦτα Α | 10 yAavicaa II C | κεραυνὸς] καὶ 

γλαυνὸς BC, sed C in margine pr m xepavvóc | 11 ἢ ὡς θηρία ἐν. Bekker || 
19 post γυναικῶν habet A ἴδια 17 — καταγωγίς 18.19 | 13 ὀρθοςτάδιον II | ὁ 

oU Zuv. BCII | ὀρθοςταδία II BC óp6ocracíac A || 14 χιτῶνας 'Ap. II | 15 Eucrpíc 
ΒΟ | 16 βεῦθος A κεῦθος II | κιμβαρικόν A. | βέδος (sic) ὡς C. — 17 περίβλημα 

C habet inter χιτών et πέπλος 119 | 17 ἀμπεχόμενον C ἀμπεχόνη À ἀμπεχύώ- 
viov II | cuixpóv. Α || 18 ἡμιπλοίδιον A. κατάςτικτον Α || 19 ἔεθημα] ἔνδυμα II | - 

χροιάν II | 20 ἐνδύεςεθαι C | περιβαλέεθαι HI | 21 τὸν τῆς "A. πέπλον A || 
22 εἴποι II 

3 ἁπληγίδας Aeschyl Suppl 843 | διβόλους] Hes | 4 évepouácyaAoc] cf II 

188 Hes | 5 ποικίλον] Phot BAV 389. 32 -ἰ Hes || 10 κεραυνὸς] Phot Hes κεραύ- 
vioc || 11 θήραιον iu.] Hes θήρεον οὗ Athenaeus 424f | 12 λήδιον Clearch ap 

Athen 256 F Menand fg 1028 (Et M) Phot Hes | λῃδάριον Aristoph Av 715 || 
23 ópOocrábioc] Phot Phrynich Ecl 238 Aelii Dionysi Lex ap Eustath 1166.51 

— 219.1 Schw Hes || 15 ξυςτίς] Harpocr Κρατῖνος ἐν Ὥραις fg 268 BAV 284.14 
Phot Hes Suid, Schol Platon Rp IV 420 E | £ucróv] Et M || 20 πέπλος] Harpocr -Ἐ || 

23—p 66, 1 Errat Pollux, Xenoph dicit: ἐφάνη ἡ δέρη καὶ αἱ χεῖρες 

Lexicogr. Graeci IX: Pollux ed. Bethe II 5 
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l'crépva (f|. Coucícl. ὁ δ᾽ αὐτὸς Ξενοφῶν (Cyrup III 1. 13) xoi àv-1 
lopeiov οἴεται φόρημα εἶναι τὸν πέπλον᾽ τὸν γὰρ 'Apuéviov ἔφη] 

[καταςχίςαεθαι τοὺς πέπλους, εἰ μὴ ἄρα ὑὅτιϊ οἱ βάρβαροι καὶ ταῖς 

᾿θηλυπρεπεετέραις τῶν ἐεθήτων ἔχαιρον. ὁὃ δ᾽ ἑανὸς ἄντικρύς ἐετι 

περίβλημα, δοκεῖ δ᾽ ὁ αὐτὸς εἶναι τῷ mém)u'] (Hom € 734) 

[πέπλον μὲν κατέχευεν ἑανὸν πατρὸς ἐπ᾽ οὔδει. ἢ 

ἔνιοι δέ qgaci τὰ μὲν ἄνευ ποικιλμάτων ἐςθήματα ἑανοὺς καλεῖςθαι, 

[rà δὲ εὺὑν ποικίλμαςει πέπλους. τὸ [δὲ ζῶμα ἔςτι μὲν ἐπιτήδειον 

ἐνδῦναι, ἐπέζας δὲ ἔχει, ὡς Αἰεχύλος (fg 246) δηλοῖ, ὑπεζοφόρα τὰν 
ζώματα ἀποκαλῶν. ὅτι δ᾽ ἐνδῦναι [δἦν ἐπιτήδεια, τεκμήραιτ᾽ ἄν" 
[ic καὶ τῷ ἐν τῇ Μενάνδρου Ῥαπιζομένῃ (fg 432) 

οὐχ ὁρᾶτε τὴν τροφόν" 

[ζΖῶμ᾽ ἐνδεδυμένην;Κὶ 

Dic ἐπὶ ὑ τὸ ἠ πολὺ γὰρ γραῶν τὸ φόρημα (rv. ᾿Αντιφάνης δέ πού 

onc (II p 128. 297 Ko) 

Tepívnca καὶ περίλευκα xai πεντέκτενα. 

l'écri δὲ Prà μὲν mevrékreva || χιτωνίεκοι παρὰ τὴν ᾧαν mopqupoi,! 

[πέντε κτένας ἐνυφαςμένοι ἢ τὰ δὲ περίλευκα τοὐναντίον εἴη ἂν 

ὕφαςμα ἐκ πορφύρας ἢ ἄλλου χρώματος ἐν τῷ περιδρόμῳ λευκὸν 

ἐνυφαςμένον. τὰ δὲ περίνηςα πρόκροςςόν écri περίβλημα, ἔχον τὰ 

γήματα é£nprquéva: ἢ πορφύρα κύκλῳ τὰ τέλη τοῦ ὑφάεματος 

περιέρχεται, νήςου  εχῆμα ποιοῦςα τῇ περιρροῇ τοῦ χρώματος. [koi] 

τοῦτ᾽ ἴεως νῆςον ᾿Αναξίλας (II p 214. 45 Ko) ἀπεκάλει, εἰ μὴ ἕτερόν] 

ἔτι ὕφαςεμα δηλοῖ, ὅταν εἴπῃ VS ; 
[καὶ πῶς γυνή, 

ὥςπερ θάλαττα, vfjcov ἀμφιέννυται:} 

τοιοῦτον δ᾽ ἂν εἴη καὶ τὸ ἔγκυκλον. τὸ δὲ παράπηχυ ἱμάτιόν ἐετι 

λευκόν,. πῆχυν πορφυροῦν ἔχον παρυφαςμένον. καὶ παρυφὲς δὲ καὶ 

παραλουργὲς ἔἐτὸ ἑκατέρωθεν ἔχον mapugacuévnv. πορφύραν} Ἴωνες 

. δ᾽ αὐτὸ καλοῦςι πηχυαλές. αἱ μέντοι ἐν τοῖς χιτῶςι πορφυραῖ ῥάβδοι 

2 φρόνημα SOC | 2 οὐ γὰρ αὐτὸν τὸν "Apu. II. οὐ γὰρ τὸν 'Ap. C || 4 θη- 

λυπρεπέςτι C || 6 ἐπουδή II || 9 πεζοφόρα τε Z. II | 12 ὁρᾶται F | τροφήν A || 

14 "'Avripávnc] 'Apicropávnc B || 16 meptvncca BC | πεντάκτενα A || 17 πορφυ- 
pac ILC | 18 évugacuéva C | 20 ὑφαςμένον II BC | περινήεςα II BC | ἢ add II | 

ὑπόκροςςον À | 23 vrcuv C | ἀποκαλεῖ II ἐκάλει C | 26 θάλατταν A θάλας- 

cav C | 27 ἔςτι] ὅτι A. fjv τι B || 28 τὸ δὲ mapugéc xoi BC 

3 κατερρήξατο Xenoph | éavóc] οὗ III 37 Hes || 8 ζῶμα] cf II 166 Phot: 
Μένανδρος, BAV 261.24 | 9 mézac] cf V 99, VII 62 Phot πέζα et δαί | 16 et 
20 περίνηςα] Phot: Μένανδρος Βοιωτίᾳ πεντεκτένους μὲν καὶ περίνηςα πορφυρᾶ. 

Hes | 17 Phot πεντέκτενα || 27 παράπηχυ] Phot Hes 

A 0 

15 

b» 0 

25 
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παρυφαὶ καλοῦνται. ἣ δὲ ευμμετρία χιτών écrit. ποδήρης, fécre πρὸεἾ 54 

τοὺς ἀςετραγάλους καθήκων.ἢ εἴη δ᾽ dv τις καὶ ς«τολιδωτὸς χιτών᾽ 

«τολίδες δέ εἰειν αἱ ἐξεπίτηδες ὑπὸ δεεμοῦ τινόμεναι κατὰ [rà'] τέλη 

τοῖς χιτῶειν ἐπιπτυχαί, ἐμάλιετα ἐπὶ λινῶν χιτωνίεκων.Ἶ ὅταν δ᾽ 

s Ὅμηρος εἴπῃ. (Γ 141) 

αὐτίκα δ᾽ ἀργεννῆει ἐκαλυψαμένη᾽ ὀθόνῃςει, 

λευκὸν ἔεθημα λεπτὸν ἐξ ἐρίου ἀλλ᾽ οὐκ ἐκ λίνου ἀκούουειν. ὁ δὲ 

ςχιςτὸς χιτὼν περόναις κατὰ τοὺς ὥμους διεῖρτο καὶ πόρπῃ κατὰ τὰ 

crépva ἐνῆπτο᾽ ἐκαλεῖτο δὲ͵ καὶ ὁ τῶν παρθένων ἑοὕτω᾽ χιτωνίεκος, 55 

1» οὗ παραλύςαντες ἄχρι τινὸς τὰς πτέρυγας ἐκ τῆς Κάτω πέζης παρέ-Ἶ 

ἔφαινον τοὺς μηρούς, μάλιετα oi (παρτιάτιδες, ἃς διὰ τοῦτο φανο- 

ἐμηρίδας ὠνόμαζον. [ó δὲ κατάςτικτος χιτών écriv ὁ ἔχων ζῷα d" 

ἄνθη ἐνυφαεςμένα᾽ [καὶ ζῳωτὸς δὲ χιτὼν ἐκαλεῖτο ὁ καὶ ζῳδιωτός." 
αἱ δ᾽ ἀπὸ χρωμάτων ἐεθῆτες καλούμεναι ἁλουργίς, πορφυρίες, φοινικὶς 

15 καὶ) ἢ φοινικοῦς χιτών, βατραχίς, αὗταί μὲν ἀνδρῶν, γυναικῶν δὲ 
κροκωτὸς κροκώτιον, παραλουργίς, ὀμφάκινον᾽ τούτῳ δὲ τῷ χρώματι! 56 

καὶ ᾿Αλέξανδρον ἥδεςθαι Aéyouciv.|] τὸ [δ᾽ ἢ ὑγροβαφὲς εἴη ἂν ὃ νῦν 

ψυχροβαφὲς καλοῦειν. [écri δέ τι καὶ κίλλιον ἐςθῆτος χρῶμα, τὸ νῦν 

ἐὀνάγρινον καλούμενον᾽ ἐκίλλον γὰρ τὸν ὄνον) οἱ Δωριεῖς καὶ κιλ-Ἶ 

30 ἐλακτῆρα τὸν ὀνηλάτην ἔἰλέγουεςειν. "ἢ φαιὸν δὲ καὶ μέλαν ἀλλήλων] 

Lécriv ἐγγύς. [koi δῇ κοκκοβαφὴς δὲ χιτὼν" καλεῖται ἀπὸ τοῦ χρώ- 

ματος. τὸ δ᾽ ὕφαδρον ἱμάτιον παχεῖαν χλαῖναν κλητέον καὶ cícuv, 57 

ὥςπερ τὸν ἀμφίμαλλον χιτῶνα δαςεὺν καὶ ξἐἀμφίμιτον. ὑΠλάτων o^ 

Fév Ταῖς ἀφ᾽ ἱερῶν (I p 603. 13)" καὶ μαλλωτὰς χλανίδας Κεἴρηκεν,"ὶ 

"5 ὥςτε οὐδὲν ἂν κωλύοι eimeiv καὶ μαλλωτὸν χιτῶνα. |"Avripávnc" 

δέ φηειν ἐν Μηδείᾳ (153)^ : | ; 
ἦν χιτὼν ἀμόργινος, 

[έτερος δὲ περιηγητός écriv. οὑτοςί ἢ 

1 παρυφαὶ suprascr ἡ ἃ παρυφὴ Il | 8 περόναις] περιωμὶς BC | διῆρτο 

ABC | ἡ δὲ πρόπη (τρόπη S) II BC | 9 ἐνήπτετο 1I BC || 13 ζωοτὸς A II | 

18 φοινικεῦς II || 16 παραλουργές II BC | 17 ób5pogagéc A II | 19 ὀνάγριον A 

ὀνάγροινον S | 19.20 κελλακτῆρα II | 20 μέλας A | ἀλλήλοις A II | 21 κόκκου 
βαφὴς II | 22 ὕφανδρον F ὑφ᾽ ἀνδρῶν S | 23 ἀμφίμαχον A | post δαςεὺν καὶ 
II BC add χιτῶνα μαλλοῖς δαεὺν (δυείν II) cf 125 | ἀμφίκιτον A || 24 μαλωτὰς 
À semper, μᾶλλον τὰς S χμάλων τὰς F || 25 μαλλωτὸν] μᾶλλον τὸν II || 26. 27 φη- 

c&v fjv ἐν M. χιτὼν Α ἔφη cóv ἐν Μηδεία fjv χιτῶν II | 27 ἔςτι δὲ καὶ χιτὼν 

BC | ἀμοργικός BC 

8 cyicróc] Phot Hes Ammon 133 || 11.12 φανομηρίδας — IL 187 ubi vid || 
12 κατάςτικτος)] Phot: Μένανδρος fg 1019 Hes | 18 ζωδιωτός} Hes || 15 βατρα- 

χίς Hes Schol Aristoph 1406 | 16 παραλουργίς] Phot Hes | 19 20 κιλλακτῆρα 
Hes | 23 ἀμφίμαλλον] Phot: Φερεκράτης ᾿Αγρίοις 

5* 
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58 l'lécriv| ἄρα καὶ ὃ περιηγητὸς εἶδος χιτῶνος. ἐν δὲ τῇ τοῦ νεωτέρουΝ 

59 

60 

l'Kparívou Ὀμφάλῃ εἴρηται (II p 290. 5 Ko)" 

[ὑμεῖς δ᾽ ἐὰν ἱππίεκον ἢ τρίμιτον ἔχητε, ἢ 

[ὡς καὶ ταῦτα εἴδη χιτωνίεκων." ^ 

[καὶ TTepcóv μὲν ἴδια κάνδυς fkoij ἀναξυρίς, καὶ τιάρα, fjv καὶ 

IkupBacíav καὶ κίδαριν καὶ πῖλον καλοῦειν. ὁ δὲ κάνδυς ὁ μὲν Bací-1 

ἔλειος ἁλιπόρφυρος, (ó δὲ τῶν ἄλλων πορφυροῦς, ἔςτι δ᾽ ὅτε xoi 

ἐὲκ δερμάτων ἦν Pó& καὶ χειριδωτὸς χιτών, κατὰ τοὺς ὥμους éva-! 

ἐπτόμενος. (kómupic δὲ TTepcixóc χιτὼν χειριδωτός.ἢ ἢ ὑπουΐ δὲ καὶ 

Pkauvóxnc (TTepcóv: ἐν γὰρ τοῖς Con&£iv (1132) ᾿Αριετοφάνης λέγειν 

Poi μὲν καλοῦει ΤΤερείδ᾽, oi δὲ kauvóxnv."j 

ἐτὰς δ᾽ ἀναξυρίδας καὶ ς«κελέας καλοῦειν: τὸ μὲν ὄνομα καὶ παρὰΐ 

Κριτίᾳ écriv ἐν ταῖς ΤΠΟολιτείαις (Diels VS 12), ᾿Αντιφάνης δ᾽ αὐτὸϊ 

ἐέν ᾿Αντείᾳ (II p 25. 86) παρεξηγεῖται,Ἶ 

[ταῖς δ᾽ ἐνδύτοις «τολαῖει τετραγῳδημέναις,Ἶ 

ξεκελέαις, τιάραις.} 

[év δὲ τοῖς (κύθαις ᾿Αντιφάνης (II p 91..:201) ἔφη! 

᾿εαράβαρα καὶ χιτῶνας πάντες ἐνδεδυκότες. 

τὰ δὲ τοιαῦτα ὀνόματα μηνύειν με καὶ μὴ κρίνειν νόμιζε. Λυδῶν 

Hoe χιτών τις βαςάρα Διονυειακός ποδήρης. ὃ δὲ κύπαςεις λίνου 

ἐπεποίητο, ςεμικρὸς χιτωνίεκος, ἄχρι μέεου μηροῦ, (óc Ἴων (T G ΕΚ 

ἔν 144) φησὶ" 
βραχὺν λίνου κύπαςειν ἐς μηρὸν μέςον" 

[έεταλμένος." 

L Apueviuv δ᾽ ὃ μυωτός, ἢ ἐκ μυῶν τῶν παρ᾽ αὐτοῖς cuvugacuévoc,! 

H5 μυίας ἔχων ἐμπεποικιλμένας. Μαεςαλιωτῶν δὲ ὃ χορταῖος, ὡς fj] 

3 ἡμεῖς δὲ IL | imíckov A | ἔχητε] ἔχειν Ε' ἔχει S | 4 χιτωνίζειν II | 

56 τιάραν Α | 6 κίταριν C | πηλὸν C. πελὸν S || 7 ἄλλων οὔτε πορφ. II 9 κά- 

Tupic] καὶ Tupic II | xeipiburróc] περιδωτός II | 10 et 11 «κανδύκης(ν) Α || 10 φυ- 
ξὶν Π ταῖς ςφιγξὶ Α || 14 ἐναντίως m. A ἐναντία m. II C corr Leopardus || 15 τοὺς 
δὲ IL | ἐν αὐτοῖς AC ἐν αὐταῖς II corr Porsonus | cróAea C croAoíc coi F | τέ- 

τραγῳδημένους II | 16 ckeAéo: cmápaic  «ςκελέαις καὶ τιάραις Α καὶ ταῖς ἔπι 

(iv F) ἀραῖς II | 17 ταῖς (κυθικαῖς C | 18 πάντας ἐνδεδυκότας A || 19 μὲν 

xoi A II 20 &áccapa AS | xónacc C || 25 μιοτός II | cuvupacuévuv A 

3 ἱππίεκος Hes | 5 τιάρα] Phot Suid Hes | 6 κυρβαεία cf X 162 ubi vid | 

κίδαρις Phot - Hes | κάνδυς] Phot bis, Hes || 10 καυνάκης] cf VI 11 X 123 

Phot Hes | 18 capógapa cf X 168 Phot Hes || 20 κύπαςεις] Harpoer: Aucíac, 
“Ἱππῶναξ, *€xarotoc, 'Apicropávnc ἐν τοῖς Ταγηνιςταῖς 519 | 25 μυωτός] Phot Hes 

15 
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PZepà Θρᾳκῶν, εἴτε περίβλημά ἐςτιν εἴτε ζῶμα τὸν δὲ yopraiov! 

[τοὺς τυροπώλας φορεῖν ὡς [&ropotov] ᾿Αριετοφάνης (fg 107) ἔφη. 

. Βαβυλωνίων δ᾽ écriv ὁ καυνάκης. fj δὲ μανδύη ὅμοιόν τι τῷ καλου-ἢ 
μένῳ φαινόλῃ᾽ ἱτίνων δέ ἐςτιν, ὡς μὴ περιερχώμεθα Κρῆτας ἢ" 

s ΚΠέρεας,, Αἰεχύλος ἐρεῖ! (fg 364) 

ἐΛιβυρνικῆς μίμημα μανδύης χιτών.Ἶ 

καὶ αὐτὸς δ᾽ ὁ φαινόλης (écriv ἐν Ἱρίνθωνος ᾿Ιφιγενείᾳ τῇ ἐν Ταύροις Ἢ 

pu i Au) Féxoica. καινὰν φαινόλαν ἐκαπαρτίω. "ἢ 

10]ó δὲ cópamic, Μήδων τὸ φόρημα, πορφυροῦς μεςόλευκος χιτών. 

τὴν δ᾽ ὀνομαζομένην τήβεννον [iràc μὲν τῶν περὶ Βίτωνα᾽ καὶ 
ΚΚλέοβιν εἰκόνας ἐν Αργει φορεῖν φαεί,, τηβεννίδα δ᾽ αὐτὴν" 

καλεῖν ἀξιοῦςειν. oi δ᾽ ἐφεετρίδες καὶ ἀμφιεετρίδες περιβόλαια v] 

βεῖεν. τὸ μέντοι χειμερινὸν ἱμάτιον χείμαετρον ἂν λέγοις, καὶ χλαῖναν 

16 δὲ παχεῖαν, ἣν χειμάμυναν μὲν Αἰεχύλος (fg 449), Ὅμηρος (ξ 529)} 

[δ᾽ ἀλεξάνεμον κέκληκεν. ἣν δὲ cupíav οἱ πολλοί, ταύτην αὐτόποκονἾ 

ἢϊμάτιον οἱ κωμικοί (IV p 683.322 Meineke.)! 
Μέρη δ᾽ ἐεθήτων (mrépuyec μὲν καὶ, πτερύγιον τὸ ἥμιευ τοῦ 

χιτωνίεκου, χειρῖδες δὲ τὰ περὶ ταῖς χερείν, dg δὲ τὸ ἐξωτάτω τοῦ 

χιτῶνος ἑκατέρωθεν, βλέγνα δὲ τὰ ἐν τῷ ἱματίῳ ἑκατέρου μέρους, ἢ 

βοὺχ ὅπου fj do.[ τὴν δ᾽ ᾧαν καὶ ὄαν ἐβδιὰ βραχέως τοῦ o'jj λέ-Ἶ 
ἤγουειν᾽ ὄα δὲ καλεῖται {καὶ fj τοῦ προβάτου δορὰ fj εὺν τῷ ἐρίῳ. 

αἱ δὲ παρὰ τὰς ᾧας παρυφαὶ καλοῦνται πέζαι καὶ πεζίδες, καὶ περί- 

πεζα τὰ οὕτω περιυφαεςμένα᾽ loi δὲ πεζοφόροι χιτῶνες ἢ οἱ ποδήρειςἾ 

Θ 2 

1 Zepó] ρίζα ἃ | 2 προςπόλους ἃ προπώλας C | 3 μανδύα OC | 4 φε- 

λώνη IL παινώλη C | περιέχομεθα AI corr Jungermaun | ὅ ἐρεῖ] ἔργα O | 

6 Λιβυκῆς Ο | 7 φελώνης II | ὁ δὲ παινόλης λέγεται καὶ φαινόλης C | ἐν ῥι- 

νόωνος F εὐρυνό ovoc 8 | 9 ἐχούςη A ἔχοις (ἔχεις S) ἀκαιναν II. of Wilamowitz 

Berl Akad SB 1927. 175 καινὸν Salmasius  φελώνην II | 10 «αράγης À | 11 τηβέ- 

vav A τηβέννον IL C || 12 τημενίδα AS τὴν μενίδα F xai βεννίδα C corr Junger- 

mann | 15 ἣν δεῖ μ᾽ ἀμυνέμεναι Αἰεχύλος Α || 19 χεῖρες δὲ A | τὰ ἔξω II || 20 λέγω 

δὲ τὸ ἐν... μέρος II || 21 ἑῷα II | καὶ dav II || 23.24 καὶ περίπεζαι Α καὶ πεζα C 

1 ζειρά] Harpoer-- Hes ζειρά: οἱ μὲν εἶδος χιτῶνος, oí δὲ ζώνην ̓  βέλ- 

τιον δὲ ἄλλο τι ἐπιβόλαιον κατὰ τῶν ὥμων φορούμενον, ἐοικὸς ἐφαπτίδι. καὶ 

Ἡ ρόδοτος μαρτυρεῖ ἐν Z' (c. 69) καὶ Θεόπομπος ὁ Χῖος | χορταῖος Hes | 

3 μανδύνη] Aelius Dionys p 191.6 Schw Phot Hes | 9 φαινόλα Hes | 11 Tf 

Bevvov] Suid | 14 xe(uacrpov] cf X 123: Aristoph fg 188 | 16 αὐτόποκον] BA 

467.18 | 18 πτέρυγες] Menand Epitr 187 Hes | 20 Hes λέγνα et λέγνη || 21 io] 

vd ad X 181/2 | ὄαν] Phot bis Hes Aelius Dionys et alii ap Eustath 1828.48 

(pi195 Schwabe): Aristoph fg 228 | 28 cf V 99 Phot méZa et óoí et πεξζίδες: 

Aristoph fg 485 | 24 Hes: πεζοφόροις ζώμαειν. Αἰεχύλος To£óriav (fg 246) ὥςπερ 

πέζαν ἐχόντων τῶν χιτώνων. τινὲς δὲ ποδήρεει 

61 
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10 Βιβλίου Z' 63 —66 

I oi πέζας ἔχοντες. Ξενοφῶν (Cyrup VIII 3. 13) δ᾽ ἔφη κάνδυν] 

ἐδλοπόρφυρον᾽, Κράτης [5' ἐν (αμίοις (I fg 31) Ἵμάτια meprróp-! 

ἔφυρα᾽. ταύτας δὲ τὰς πορφυροβαφεῖς écOfjrac καὶ κάλλη φίλον τοῖς 

ἐκωμῳδοῖς καλεῖν, (Uc Εὔπολίς ὕπουΐ Aére (I fg 333) 

[τὰ κάλλη τὰ περίςεμνα τῇ θεῷ.ἢ 

ΕἌρχιππος δ᾽ fév Πλούτῳ! (I 687.39 Ko) καὶ πλατυπόρφυρα εἴρηκεν! 

ἢϊμάτια. καὶ} κρόκυς δὲ μέρος ἐςθῆτος᾽ Κλέγει γοῦν Ἡρόδοτος (III 8)} 
[λαβὼν κρόκυν ἐκ τοῦ ἱματίου, ᾿Αριετοφάνης δὲ (fg 651)} 

l'àvceic κροκύδα μαςτιγουμένη." 

3 Ψ' 

ἐπεριῶςαι δ᾽ ἔλεγον ἐτὸ) τῶν παλαιῶν ἱματίων τὰς dac ἀφελόντα 

καινὰς περιθεῖναι. παραιρήματα δὲ Θουκυδίδης (IV 48) ἐκ τῶν! 

ἐἐεθήτων τὰ πρὸς ταῖς ᾧαις, ἃ TopoipeicOoí qncv dc ἰεχυρὰ eic! 

ῥἀγχόνην.} θύςανοι δ᾽ ἢ οἱ καλούμενοι κροςςοί, ὅθεν καὶ τὰ Ouca- 

νωτὰ παρὰ Zevopüvm(?) τοὺς δὲ θυςάνους xai είλλυβα οἱ παλαιοὶ 
καλοῦειν. [ἱκαὶ αὐτοὶ δ᾽ οἱ κροςςοὶ δοκοῖεν àv ὠνομάεςεθαι, ᾿Αραρότοςϊ 

Feimóvroc ἐν Kowei'| (II p 216.4 Ko) 

[παρθένος δ᾽ εἶναι δοκεῖ," 

φορῶν κροςεωτοὺς καὶ γυναικείαν «τολήν ἢ 

[ἔνιοι γὰρ οὕτω γράφουειν ἀντὶ τοῦ κροκωτούς. "ἢ κράςπεδα δ᾽ αἱ τε- 

λευταῖαι ὄχθαι. ῥβοῦς δ᾽ ὀνομάζεεθαί paci τὰς τῶν ἐν τοῖς χιτῶειῇ 

ἐῥαφῶν εὐυμβολάς.Ἶ τὸ δὲ τῶν μαςτῶν τῶν γυναικείων ζῶμα Tot- 

νίαν ὠνόμαζον ἢ ταινίδιον, τὸ δὲ περὶ τῇ κοιλίᾳ περίζωμα prn 

περιζώςτραν. [τὸ δὲ περὶ τοῖς αἰδοίοις, οὐ μόνον γυναικῶν ἀλλὰ xoi 

[ἀνδρῶν, ὁπότε (cov! ὕταῖς ἢ γυναιξὶ λούοιντο, diav λουτρίδα ὑξἔοικε"" 

Θεόπομπος ὃ κωμικὸς ἐν Τ]αιεὶ (I 743. 51) καλεῖν, εἰπὼν "" 

τὴν δὴ περιζωςάμενος ᾧαν AourpíbalM 

[κατάδεεμον ἥβης περιπέταςτον."ἢ 

ἰἄντικρυς δὲ τὸν νῦν καλούμενον ὑπὸ τῶν γυναικῶν crm0óbecuov 

1.2 κανδυλοπόρφυρον II | 2.3 περὶ πορφύρων ἱματίων. ταύτας fjbe (οἱ 

δὲ ΠῚ τὰς A II | πορφυροβαφοῦς II || κάλει II | 8 κρόκην  κροκύδα II | 
9 àv vücu Α [|μαεςτιγουμένην Α | 10 περόνας δὲ ἔλεγον ἃ || 11 παραρή- 

uara A | 12 ὄαις IL | ἃς et ἰεχυρὰς A || 13. 14 θυςςανωτὰ II B semper | 14 có^- 

λαβα A ἴλλυβα II corr Jungermann παλαιοὶ II. ποιηταὶ A παλαιοὶ καλ. ποιη- 

ταί C || 15 ᾿Αράτου A || 18 κροςεωτοὺς A || 20 οἴ(ἤ F) βους δὲ II | 21 ζῶςεμα BC 
διάζωμα II | 22 περίζωμα] ZÀcua B | 24 ὁπόταν II || 25 màc II | 27 xaca- 

δεςμωνίβης 11 | περιπέταςον X 181 | 28 ἐςτηθόδεςμον II 

13.14 θυεανωτὰ non ap Xenoph, sed Herodot IL 81 | 14 είλλυβα Hes || 

22 περίζωμα] Athen 290 | 24 ᾧαν λουτρίδα] X 181 



Libri VII 66—69 11 

[εὕροις ἂν ὀνομαζόμενον" tàámóbecuov| l'év Θεςμοφοριαζούςαις ᾿Αρι-" 

l'cropávouc (fg 325)", 

τὴν πτέρυγα παραλύςαςα τοῦ χιτωνίουΝ 

[καὶ τῶν ἀποδέεμων, οἷς ἐνῆν τιτθίδια." 

$ φάριον δὲ τὸν ἐρεοῦν κεκρύφαλον ['uvóuaZov.| cópua δὲ τρατικόνἾ 

ἐέετι φόρημα émicupóuevov, ἐπίρρημα δὲ κωμικὸν ταινιῶδες, τὸ μὲν" 

ἐπλάτος κατὰ ςπιθαμήν, τὸ δὲ μῆκος κατ᾽ ὀργυιάν. αἱ δὲ Πελληνικαὶ 

ἰχλαῖναι fjcav εὐδόκιμοι ὡς καὶ τοῖς νικῶςειν ἀθληταῖς δίδοςθαι. x0! 

ἐμέντοι γυναικεῖον ζώνιον ἡ οὕτω τ᾽ ἢ ἐκάλουν καὶ ετρόφιον ᾿ὠνόμαζον," 

10 [ὡς ᾿Αριετοφάνης (fg 641}} 

ὑβάλλὰἢ τὸ crpóqiov λύθένη 

ὑβτὰ κάρυά μου ἐξέπιπτεν. Κὶ 

[1à δὲ ζώνια ταῦτα καὶ «τρογγύλας ὠνόμαζον. ἁρμόττοι δ᾽ ἂν ταῖς 

ἐζώναις ὑταύταις --- οὕτω γὰρ Ὅμηρος (X 245)" ὠνόμαςεεν ἢ 

15 ['A0ce.b& παρθενικὴν ζώνην" --- 

[10 λυείζωνον εἰπεῖν, ὅ τε ὑτῆς ᾿Αμαζόνος ζωςτήρ, καὶ fj (év ταῖς" 

ζοφοκλέους Κολχίειν (fg 318)| ἐπιζώςετρα λέγει γοῦν ᾿ἔχοντας" 
[εὐζώνους ἕεταςαν ἱματίων ἐπιζώετρας. ἢ 

[fj δὲ κατωνάκη ἐξ ἐρίου μὲν ἦν ἐςθὴς παχεῖα, νάκος δ᾽ αὐτῆ 

420 κατὰ τὴν πέζαν προςέρραπτο (év τε (ικυῶνι ἐἐπὶ τῶν τυράννων "5 

[καὶ ᾿Αθήνηειν ἐπὶ τῶν Τ]ειειςρατιδῶν, ὅπως αἰεχύνοιντο εἰς ἄςτυϊΐ 

κατιέναι. '"Káccac δὲ ἱππικοὺς᾽ Ξενοφῶν εἴρηκεν ἐν τῇ ΤΤ]αιδείᾳ 

ἔ(ὙΠῚ 8. 6) οἱ δ᾽ εἰεὶν ἐεθῆτες ὑπιληταί. cupíav δὲ ἱμάτιον Κρατῖ- } 

ἑνός ona (εριφίοις᾽ (I fg 207 Ko)! 

25 ἔ ἐς Cupíav δ᾽ ἐνθένδ᾽ ἀφικνεῖ μετέωρος ὑπ᾽ αὔρας. 

ἐἱϊμάτιον μοχθηρόν, ὅταν βορρᾶς καταπνεύςῃ.ἢ 

ἐὀρθάπτου δὲ μέμνηται Δείναρχος ἐν τῇ τῆς ἱερείας δοκιμαείᾳ᾽ ἔςτιΐ 

[o' ἐξ ἐρίου πίλημα φοινικοῦν, ὦ φαιδρύνουει τὰ ἕδη τῶν θεῶν. τὰ 

3 mapoAócacav ἃ | 5 φαρεῖνον δὲ τὸν ἐρινὸν II | 12 καταρμοῦ II || 16 λυ- 

εἰζώνους εἰπών À εἶπεν IL || 22 κ. δὲ πτικοὺς II kacác δὲ τούςδε τοὺς ἐφιππίους 
Xenoph || 23 αἱ εἰεὶν ἐςθῆτες εἰλιταί α ἐςτὶν ἐνθηλη (υ F)Anra II. ἑεθήματα C 

λιταί Salmas πιληταί Bekker (Plat Tim 74 B) | éc cup. A εὑρόν II | inter δὲ 
et 25 ἀφικνεῖτο (sic) in A lacuna 15 fere litter capax | 27 ὀρθάπου A θρήπου II 

(sic) | μιμεῖται II | ἱερᾶς AC || 28 ἐρίων A ἱερείων S εἴλημα C et in margine 

& m pr πίλημα | φοινικοῦ ὃ Bekker 

6 Hes φάριον τὸ ἐρεοῦν || 7 TTeAànvixat] Pindar O IX N X || 9 crpógiov] cf 

V 96, VII 95 Phot Hes | 19 κατωνάκη] Schol Aristoph Eccl 755 Schol Lysistr 
1150 Moeris Hes || 22 xáccac] Arcadius rm. τόνων Bekker p 76. 16 || 23 cupía] cf 

69 et X 64, Hes 

68 
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16€ μέλανα ἱμάτια ὄρφνινα ἐκάλουν, τὸ δὲ ἄκναπτον ἱμάτιον ἐὀρεινὸν ἢ 
Poi μέςοι κωμικοί (III p 467. 328 Ko), ὥςπερ (év ὄρει eipracuévov! 
ἔτὸ ἐγναμμένον. ἢ 

[καὶ εκύτιναι δὲ fjcav écOfjrec, círruBa μὲν χιτὼν ἐκ oép-] 

ἤματος, διφθέρα δὲ ετεγαςτὸς χιτὼν ἐπίκρανον ἔχων. fj δὲ βαίτη 

ἔετι μὲν προμήκης χιτών, οὕτω δὲ ζοφοκλῆς (fg 928) καὶ τὰς cxn-1 

lvàc τὰς βαρβαρικὰς καλεῖ. cícupva δὲ χιτὼν εκύτινος ἔντριχος χειρι- 

δωτός᾽ ξ(κυθικὸν τὸ χρῆμα. ἣ δὲ cicüpa περίβλημα ἂν εἴη ἐκ διφθέρας" 

l'év πέντε ειεύραις ἐγκεκορδυλημένος 

l"Apgicropávnc (Nub 11) λέγει. «ςπολὰς δὲ θώραξ ἐκ δέρματος, κατὰ 

ἔτοὺς ὥμους ἐφαπτόμενος, (dci Ξενοφῶν (Anab IV 1.18, III 3. 202)! 

[ἔφη xoi ς«πολὰς ἀντὶ θώρακος. (ζοφοκλῆς (fg 10) δ᾽ αὐτὴν AíBuccav! 

Γὀνομάζει "Ἶ 
[ςπολὰς Λίβυεςα, παρδαλήφορον bépoc.! 

ἐἐκ ὑδὲῖ λίνου λινοῦς χιτών, ὃν ᾿Αθηναῖοι πρότερον ἐφόρουν 

ξἰ ποδήρη), καὶ αὖθις Ἴωνες. καλάειρις χιτὼν ἐθυςανωτὸς Αἰτγύπτιος.1} 

ἐβἔετι δὲ καὶ ὃ φώςεων χιτὼν᾽ Αἰγύπτιος, ἐκ παχέος λίνου, fj που δὲ 

[xoi [104 ἡμιφωςώνιον. τὸ δὲ ἡμιτύβιον, ἔςτι μὲν fkoi τοῦτο Αἰ-Ἶ 

ἐγύπτιον, fei δ᾽ ἂν κατὰ τὸ ἐν τῇ μέςῃ κωμῳδίᾳ (III 466. 325 Ko)! 
ἐκαψιδρώτιον καλούμενον, ᾿δῇ νῦν covbópiov ὀνομάζεται" ᾿᾿Αριετοφάνειϊ 

γὰρ ἐν Πλούτῳ (129) τοιαύτη τις ἣ δόξα ἃ 

[ἔπειτα καθαρὸν ἡμιτύβιον λαβών" 

τὰ βλέφαρα περιέψηςεν.Κὶ 

Levouy δ᾽ écri μὲν Αἰγυπτία, περιβόλαιον δ᾽ ἂν εἴη τὸ νῦν bíxpoccov! 
ἐκαλούμενον᾽ εἴρηται δέ που καὶ τελαμὼν εινδονίτης.Ἶ τὴν δὲ ἐργα- 

ζομένην τὸ λίνον λινουργὸν ἂν εἴποις, [᾿Αλέξιδος εἰπόντος ἐν Bug 

(II p 310.35 Ko) 

ΕΓ γυνὴ Mvoupróc περιτυχοῦς᾽ ἀφείλετο," 

Εἰ καὶ λινουργίαν. ἢ" xoi fj κάνναβις δ᾽ ὅμοιόν ἐςετι λίνῳ, μέμνηται" 

[δ᾽ αὐτῆς Ἡρόδοτος (IV 14) εἰπὼν “λίνου (1| καννάβεως᾽ ἢ ἐκ ταύτης 
ς , 

μέντοι καὶ τὰ ςτυππεῖα, καὶ ὁ τεχνίτης ςτυππειοπώλης, καὶ ςτύππαξ. 

1 ἄκαμπτον Α || 2.3 eipracuévu ἤτοι ἐγν. II || 4 εἴττυβα C || 5 διφθέρας C 

μὲν creyacrpic II C. || 6 πρὸς ἄλλης x. II | 7 acópa AC | 7.8 χειρόδοτος € | 

12 «πολάδες xai 6u)paxec Xenoph III 3. 20 cf Poll I 134 || 14 Jiguccac Α || 15 Awvoc] 

λοτίου C | 16 xaAdccipic ἃ καλάειρες C || 18 ἡμιφαςώνιον ἃ | 20 ἀφιδρώτιον 
II C | 23 mepiépncev II | 28 περὶ τείχους A | x. λινουργίαν Ed pr | 31 crumeia 

etc AÀ 

1 ὀρεινόν] Hes | 12 cmoXAác] Suid. Schol Aristoph Av 933 | 18 ἡμιφωεύ- 

viov] cf VI 161 | 20 καψιδρώτιον] Hes | 31 Hes ςτυππίον 

μ᾿ 

20 

25 
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τὸ δὲ ἐργαλεῖον καθ᾽ οὗ ἔκλωθον ἐξαρτῶντες τὰ ετυππεῖα, γέρων 18 

ἐκαλεῖτο᾽ [ἦν δὲ ξύλου πεποιημένον κιόνιον, χεῖρας Ἑρμοῦ τετραγύώ- 

lvou ἔχον, ᾧ γέροντος ἐπῆν mpócumov, ἀφ᾽ οὗ καὶ τοὔνομα. ὑΦερε-" 

βκράτης δέ oncv ἐν Μυρμηκανθρώποις (I p 179. 114 Ko)" 

5 [ἀλλ᾽ dic τάχιετα τὸν γέρονθ᾽ icróv ποίει," 

[ἀφ᾽ οὗ τὸ λίνον ἦν͵. ἐν δὲ τῷ πέμπτῳ τῶν (ζαπφοῦς μελῶν ἔςτιν" 

l'ebpeiv" (fg 89 B) 

άμφὶ λάβροις Aacíoic εὖ ἐπύκαςςεν "| 

[καὶ φαεὶν εἶναι ταῦτα εινδόνια érecrpauuéva, Θεόπομπος δ᾽ ἐν 'Obuc-" 74 

10 ['ceüav (I 143. 36 Ko) ἐπὶ διακόνου ἔφη" ὑλάειον {ἐπιβεβλημένος᾽ Ai 
οὕτω δὲ καὶ νῦν καλοῦςει τὰ μαλλοὺς ἔχοντα χειρόμακτρα [ὡς ἀπὸ 

[τῆς δαεύτητος," ὥςτ᾽ οὐδὲν ἂν κωλύοι τὰς ὀνομαζομένας μαντήλας 

οὕτω καλεῖν. [τὰ δὲ ἀμόργινα γίνεεθαι μὲν τὰ ἄριετα ἐν τῇ ᾿Αμοργῷ,Ἶ 

ῥλίνου δ᾽ οὖν (xai ταύτας εἶναι λέγουςειν. ὁ δὲ ἀμόργινος χιτὼν καὶ 

15 [ἀμοργὶς ἐκαλεῖτο. ἢ 

[καὶ μὴν καὶ τὰ βύεεινα, καὶ fj βύςςος λίνου τι εἶδος παρ᾽ "Ivooic. 75 

Hb δὲ καὶ παρ᾽ Αἰγυπτίοις ἀπὸ ξύλου τι ἔριον γίνεται, ἐξ οὗ τὴν 

lécofjra λινῇ μᾶλλον ἄν τις φαίη προςεοικέναι, πλὴν τὸ πάχος᾽ ἔςτιΐ 

lyàp παχυτέρα. τῷ δὲ δένδρῳ καρπὸς ἐπιφύεται καρύῳ μάλιετα προς-Ἶ 

ἠεοικὼς τριπλῷ τὴν διάφυειν, fic διαετάςης ἐπειδὰν αὐανθῇ τὸ ὥςπερ] 76 

ῥκάρυον, ἔνδοθεν ἐξαιρεῖται τὸ ὥςπερ ἔριον, ἀφ᾽ οὗ κρόκη γίνεται "ἢ 

τὸν δὲ crüuova ὑφιςτᾶεσιν αὐτῷ ὑλινοῦν.ἢ τὰ δὲ ἐκ βομβύκων ,Ἶ 

ξεκώληκές eicwv οἱ βόμβυκες, ἀφ᾽ ἑαυτῶν τὰ νήματα ἀνιέντες ὥςπερ 

δ ἀράχνης. ἔνιοι δὲ καὶ τοὺς (ζῆρας ἀπὸ τοιούτων ἑτέρων ζῴων 

ἀθροίζειν φαεὶ τὰ ὑφάεματα. καὶ φλοΐνην δὲ ἐεθῆτα Ἡρόδοτος (III 98)} 

Pelipnkev. καὶ μὴν τό γε ταραντινίδιον διαφανές ἐετιν ἔεθημα, ὠνο-Ἶ 

luacuévov ἀπὸ τῆς Ταραντίνων χρήςεως καὶ τρυφῆς. ἐκαλεῖτο δέ τιΐ 77 

[xdi Κρητικόν, d ᾿Αθήνηειν ὁ βαειλεὺς ἐχρῆτο. καὶ ζαρδονικὸς δὲ 

xiv τις ἐκαλεῖτο καὶ (ικελικός, καὶ Θήραιόν τι ποικίλον, καὶ Φρύ- ἢ 

so ἔγιον γυναικεῖον, ἀπὸ τῆς ἐπὶ πλέον τινῶν χρήςεως ἕκαετα τούτων 

βὀνομαςεθέντα. δευτερουργῆ δὲ χλαῖναν ἐκάλουν ἣν οἱ νῦν ἐπίγναφονἾ, 

e 

e 

2 χεῖρας] cxfjua coni Toupius || 6 ἐφ᾽ II ἀφ᾽ — ἦν Polluci reddidit Kaibel | 

6 eaugouc II | 10 Aácia BC | 12 μανδύλας A μαντίλας II et A vp. | 18 πι- 

λήνη F | 22 δὲ βομβύκινα cx. II || 27 παρὰ τ. T. II || 28 Bac. ἥςθητο II | Cap- 

δωνικὸς ἃ || 29 6oupaiov A | 31 δευτερουργὸν A | ἐπίγραφον AÀ 

10 Aá&ciov] Erotian 93.22 A. ὀθόνιον ὡς O. ἐν "Obucceíat (edd, h e "Obuc- 

ceüct) xai ᾿Αρτεμίδωρος ὁ γραμματικὸς ἐν ταῖς λέξεςεί qna λινοῦν ὕφος baci 

εἶναι || 28 Κρητικόν]ὔ Hes 
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καὶ δευτερουργοὺς τοὺς τοῦτο ποιοῦντας. ἱτάχα δὲ τοῦτο ὑποδηλοῖνἠ 

F"xai Λύειππος ἐν Βάκχαις (I p 701. 4 Ko)" 

l'có δ᾽ ἀναγνάψας καὶ θειώεας τὰς ἀλλοτρίας ἐπινοίας. ἢ 

loi δὲ τὰς écOfjroc πιπράςκοντες ἱματιοπῶλαι ὑΚριτίου (Π)1615} 

ΚΥΒ 628. 29) τῷ ὀνόματι χρηςαμένουϊ᾽ ἐκαλεῖτο δέ τις ᾿Αθήνηειν ἱμα-Ἶ 

ἐτιόπωλις ἀγορά. ἣ δ᾽ αὐτὴ καὶ ςπειρόπωλις᾽ «πεῖρα γὰρ οὐ τὰ ῥάκηΐ 

ἐμόνον ἀλλὰ καὶ τὰς ἀμείνους ἔνιοι καλεῖν ἠξίουν écOfjrac. τοὺς bé! 

lràc ἐεθῆτας ἀπομιςθοῦντας τοῖς χορηγοῖς οἱ μὲν νέοι ἱματιομίεθαςἢ 

LtéxáAovv!|, oi δὲ μέςοι ἱματιομιεθωτάς. ὅτι μέντοι καὶ τρίμιτα εἰργά- ἢ 

ἔζοντο, Αἰεχύλος διδάςκει φήςας (fg 365) 

l'cü δὲ cra0nroic τριμιτίνοις ὑφάεμαειν.ἢ 

leic ἃ δὲ κατετίθεντο τὰς ἐςθῆτας ταύτας, χηλοὶ μὲν καθ᾽ ἢ 

L'Ounpov (φ 51), κοῖται δὲ καὶ κιβωτοὶ καὶ κίεται καὶ ζυγάετρια rapa 

τοῖς νεωτέροις καὶ ῥίεκοι καὶ κανδύτανες, ἴεως καὶ ἀόρται, (t Meváv- ""} 

ἔδρου εἰπόντος ἐν Μιςογύνῃ (fg 5951}}Ν 

[ἐ χλαμύδα, καυείαν, "ἢ 

λόγχην, àóprnv,| ἱμάτια. 

᾿ξ ἃ δὲ oi παλαιοὶ ςτρωματόδεεμα, ταῦθ᾽ οἱ νεώτεροι ετρωματεῖς ἔλεγον, 

[έν oic, ὧς μὲν τοὔνομα δηλοῖ, τὰ ς«τρώματα ἀπετίθεντο, δῆλον oe" 

[ὅτι καὶ τὰς ἄλλας ἐςθῆτας.ἢ καὶ φαςκώλους δὲ ἔλεγον οἱ παλαιοὶ 

[rà τῶν ἱματίων ἀγγεῖα καὶ θυλάκους. Ξενοφῶν (Anab IV 3.11) δὲ] 
καὶ μαρείπους ἱματίων εἶπεν .Ἶ 

["Ἔποιτο δ᾽ ἄν, οἶμαι, ταῖς περὶ τὰς ἐςθῆτας τέχναις καὶ ἣ τῶν" 

[ὑποδημάτων διὰ τὴν χρείαν τὴν ἐπὶ τῷ εώματι. καὶ ἀπὸ μὲν τούτων" 

ὑποδήματα καὶ ὑποδεῖςθαι καὶ ὑποδούμενος καὶ ἀνυπόδητος, οἱ δὲ 

περὶ ταῦτα τεχνῖται ckurobéyai βυρεοδέψαι, εκυτοπῶλαι [Bupco-1" 

Prou" εκυτοτόμοι ckuTeic, ckureía, καττύοντες καττυόμενοι. μέρη 

8 ἀναγνάμψας ἃ cf VIL 41 et 37 | 9 μέςοι II C παλαιοὶ ἃ || 11 οὐδὲ πάθη 

τοῖς II | 12 χήλη II || 18 κῆται A | Zóyacrpa ILC || 14 ροίεκοι II | κανδύτανες] 
cf X 137 ubi Α κανδύταλις | 16 kxauctav cf X 139: xai μυείαν | 22 μαρείππους 

IL ef X 64,138, 152 | 25.26 αἱ — τέχναι II BC || 27 εκύτιοι cx. II 

6 cmreipo] Euphorion fg 126. 4 Scheidweiler cf VII 42 Hes || 9 ἱματιο- 

μίεθαι BAI 100.25 | 12.13 Hes χηλὸς et κοίτη et κίετη | 13 Hes ζύγαςτρον 

Suid | 14 Phot xavboravec Hes κανδυτάναι et ἀόρται | 18 ςτρωματόδεςμα] B A 

115 crp — uoc Xenoph An V 4.13 Plat Theaet 175 E | 18.19 Phrynich 401 Lob 

ςτρωματεύς ἀδόκιμον, crpuparóbóecuoc ἀρχαῖον καὶ δόκιμον. λέγε οὖν kai ἀρςενικῶς 

καὶ οὐδετέρως | 20.21 qáckuAoc, θύλακος] Pausan Attic et Ael Dionys ap Eu- 

stath 1534. 49 — p 178. 206 Schwabe Phot Suid Hes 

10 

15 
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δὲ ὑποδημάτων γλῶτται καὶ καττύματα καὶ ÜcyAor [xoi ζυγὸν δέ (n 

[τὸ περὶ τοῖς ὄνυξι τοῦ κοίλου ὑποδήματος, καὶ τοῦ cavboMou T0! 

᾿τοὺς δακτύλους cuvéyov.| εἴποις δ᾽ àv ῥάψαςθαι ὑποδήματα, [xoi 
ῥάψαι ὡς Ἡρόδοτος (VI 1)j καὶ ευρράψαι, εκυτοτομεῖν ὑςκυτοδεψεῖν, "ἢ 

"PRupcoroueiv"] (Bupcobeyeiv, 1" ἱμαντοτομεῖν. [Ξενοφῶν (Cyrup VIII' 

[2. 5) δ᾽ ἔφη 'écri δ᾽ ἔνθα ὑπόδημα ὃ μὲν νευρορραφῶν μόνον τρέ-" 

ἔφεται, ὁ δὲ εχίζων᾽ ἢ τοὺς δὲ τὰ ὑποδήματα ῥάπτοντας πιεύγγους 

ἔνιοι τῶν κωμωδῶν καλοῦει (III 467. 330 Ko), καὶ τὰ ἐργαςτήρια αὐ- 

τῶν πιεύγγια. τὰ δὲ παλαιὰ καττύματα παλίμπηγα ὀνομάζεται, οἱ δὲ 

10 τὰ παλαιὰ ἐπιρράπτοντες παλαιουργοί, τὰ δ᾽ l'érip'iporróueva παλιν- 

δορία, [ἐφ᾽ ὧν λέγεται τὸ ἐπικαττύεςθαι καὶ ἐπικαττύειν.Ἶ τὰ δὲ ἐρ- 

γαλεῖα αὐτῶν εμίλη, ἀφ᾽ fjc καὶ τὰ εμιλεύματα [έν Βατράχοις (818}}} 

P^Apicropávouc, | καὶ περιτομεύς, ἀφ᾽ οὗ τὸ περιτέμνειν. Γὀπήτια 

(66 καὶ ὀπητίδια,;] ἃ καὶ χηλεύματα ἐκάλουν οἱ ποιηταί (So-! 

15 |[phoeles fg 445). μάλιςτα δὲ οὕτως ὠνόμαζον τὰ τῶν cyoívouc! 
ἱπλεκόντων, ὧς καὶ κράνη χηλευτὰ τὰ πλεκτὰ Ἡρόδοτον (VII 89)} 

ἐλέγειν᾽ (kai Εὔπολις (I p 359.388 Ko) εκύτινα χηλεύειν. τὰ δὲ ὀπήτιαϊ 
[ὅπερ ἐν Kpnci Νικοχάρης (I p. 712.9 Ko) ἐκάλει." τοῖς δὲ Bupcobé- 

ψαις ἢ εκυτοτόμοις προεήκει τὸ κατεβύρεωςαν, δ᾽ oncv ὁ Θουκυ-" 

40 [δίδης (VII 65). λέγοιτο δ᾽ ἂν καὶ ὑποδήματα κοῖλα, βαθέα εἰς 
uécnv τὴν κνήμην ἀνήκοντα᾽ hà δὲ μὴ κοῖλα αὐτὸ μόνον ἀποχρῶν 

ἐέςετιν εἰπεῖν ὑποδήματα. [epi ἃ δὲ τείνεται xai περιρράπτεται τὰ ἢ 

ἐῤκοῖλα ὑποδήματα, ἑκαλάποδες οὐ κατὰ τὴν νῦν χρείαν μόνον ἀλλὰ 
καὶ κατὰ τὴν ἀρχαίαν κέκληνται. περὶ πόδα δὲ ὑποδήματα τὰ ἁρμό- 

25 ἔζοντα.ἢ 
ὑποδημάτων δὲ εἴδη BaciMbec* fépóper δὲ αὐτὰς ὃ βαειλεὺςἾ 

1 Cuyoi A vd adnot | 4 ῥαφὴ ὡς Ἧρ. A (IX 83 de capitis sutura cf Poll 

II 37) Ed pr utramque lectionem coniunxit) | 5 ἱματιοτομεῖν BC || 6 ἔνθεν II | 

καὶ ὑποδήματα ὁ μ. v. Xenoph | 7 πιςάγγους II πιεούτους in marg C cf 9 II | 

9 πιουτία II | 11 ἐπικάττυει Α || 183 περιτόμους BC | τὸ τομεῖν καὶ íuav- 

τοτομεῖν (cf l5) A τὸ τέμνειν IL BC, corr Ed pr | 14 χηλήματα BC | 17 χη- 

Aeóct À || 18 ὅπερ A II óméa? Bekker, ómeap Kock el X 141 | ἐν κρίςει(ςι) II || 

91 τάδε οὐκ οἶδα εἰ αὐτὸ Α | ἀπόχρη C || 22 περιάπτεται C 1 23 καλάποδες A, 

in marg Ο cf X 41, καλόποδες FC καλοπόδια S 

1 καττύματα] Aristoph Equit 315, schol Ach 300 | ócyAoi] Hes ὕςκλοι cf 

VII 89 ἕπτυςχλοι | ζυγὸν] Aristoph Lys 417 e schol: ζυγὸς (cf lect A) — Phot 
Hes | 7.9 πιεύγγους, πιεύγγια] Hes Phot | 14 χηλεύματα] Hes s κεχήλωμαι et 

χηλεύςεις | 16 Hes χηλευτὰ κράνεα 'Hp. | 23 καλάποδες] X 41: Plato Conviv 

191A | 24 περὶ πόδα] Phot et Suid: ἸΤλάτων ἐν (κευαῖς (I p 635. 129 Ko) Hes | 
26 βαειλίδες] Hes Cramer An Par IV 173. 23 
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PAenvnev.] κρηπῖδες᾽ τὸ μὲν φόρημα ετρατιωτικόν, ἔνιοι δ᾽ αὐτὰς 

[τῶν ποιητῶν (Callimaeh fg 66) xai ἁρπίδας ὠνόμαςαν. ἐμβάδες᾽ εὐ-} 
τελὲς μὲν τὸ ὑπόδημα, ἔΘράκιον δὲ τὸ εὕρημα, τὴν δὲ ἰδέαν κοθόρ-Ἔ 

ἤνοις ταπεινοῖς ἔοικεν. cyicroi πολυτελὲς ὑπόδημα καὶ θρυπτικόν | 

᾿ταύτας δὲ καὶ λεπτοςχιδεῖς ὠνόμαζον. ἀςκέραι ὑπόδημα λάειον, χει- 

μῶνος χρήειμον. Trjv δέ τι ὑπόδημα καὶ ἀρβύλη, εὐτελὲς τὴν ἐργαείαν.ἢ 

ξῇ δὲ εὐκχὰς κρηπῖδι μὲν ἔοικεν, ὠνόμαςεται δὲ ἐκ τοῦ cuvéyeww τὸν 

᾿πόδα.} οἱ δὲ κονίποδες λεπτὸν ὑπόδημα mpecBurikóv' καὶ τὸ κάτ- 

τυμα κοῦφον, [Uc ἐγγὺς εἶναι τῆς κόνεως τὸν πόδα. τὸ δὲ cav-] 

ῥδάλιον [οὐ μόνον Μένανδρος (fg 1062) εἴρηκε καὶ Ἡρόδοτος (II 91),^ 
ὥςπερ καὶ τὸ cávbóalov Εὔπολις ἐν Χρυεῷ γτένει (1 398. 295) καὶ 
l'cxebóv ἅπαντες oi κωμικοί, ἀλλὰ καὶ Κρατῖνος ['év roic] Νόμοις 

[ 84. 1951) «ανδάλια Τυρρηνικά, καὶ Κηφιςόδωρος ἐν Τροφωνίῳ 

(I p 801. 4 Ko) 

l'cavoíhiá τε τῶν λεπτοςεχιδιῶν ,ἢ 

l'ép' oic τὰ χρυςᾶ ταῦτ᾽ ἔπεςετιν ἄνθεμα."ἢ 

νῦν δ᾽, ὥεπερ fj θεράπαιν᾽, ἔχω mepiBapíbac.A 

ἐΜένανδρος μέντοι (év Μιςογύνῃ (fg 599)}4} καὶ ᾿ἐπιχρύεους ςανδαλο-ἢ 
᾿θήκας᾽ λέγει. fj δὲ βλαύτη βεανδαλίου τι εἶδος, [xoi ἥρως ᾿Αθή-ἢ 
"vynciv ὁ ἐπὶ βλαύτῃ᾽ ἀνέθηκε γάρ [ic εκυτοτόμος βλαύτης λί-" 

HOívov τύπον. fj δὲ κρούπεζα ξύλινον ὑπόδημα, πεποιημένον eic! 

[évoóóciuov χοροῦ ̓  κρουπεζοφόρους δ᾽ τοὺς Βοιωτοὺς Κρατῖνος (I 103.3 

[910) διὰ τὰ ἐν αὐλητικῇ ἢ κρούματα. ἀπὸ δὲ ἐθνῶν ἢ πόλεων 
λέγονται καὶ ἕτερα. ἐκαρβατίνη μὲν ἢ ἄγροικον ὑπόδημα, ᾿ῥκληθὲνῆϊ! 

ἀπὸ Καρῶν. ᾿Αμυκλᾷδες δὲ ἐλευθεριώτερον μὲν ὑπόδημα. δηλοῖ δὲ 

᾿κλήςει τὸν τόπον. αἱ δὲ ᾿Αργεῖαι παντὶ δῆλον ὡς ᾿Αργείων τὸ εὕ-} 

ἔρημα, καθάπερ αἱ (κυθικαὶ (κυθῶν καὶ ἹΡοδίων ἐαΐ} Ῥοδιακαί. αἱ δὲ 

8 ςεπτὸν ὄνομα πρεςβ. A || 9.10 «ανδάλιον πολὺ παρὰ τοῖς παλαιοῖς, ὃ καὶ 

ς«ἄνδαλον λέγουςειν C | 17 περιβάδας II |] 19 βλαύςτη A semper βλαύτης IIl | 
20 ἀπὸ βλαυτοῦ II | 21 τὰ δὲ À κρουπέζια A II [| 23 δὲ τὰ ἐναυλητικὰ xp. A | 

πόλεων, παρῆκα δὲ ἐγὼ γράφειν διὰ τὸ mpockopéc B || 24 καρπατίνη € | 25 ὑπὸ A || 

25.26 δηλοῖ δὲ ἐξ ᾿Αμυκλῶν εἶναι" oi C 

2 ἁρπίδας] Hes Et M 148.39 | 5 ἀςκέραι] Suid ἀςκέραι — Bachm I 151. 

30 Hes | 7 εὐκχάς] Hes εὐκχάδες εἶδος ὑποδ. et cókyot ὑποὃ. Φρύγια || 8 ko- 

νίποδες Aristoph Eccl 848, Hes falso | 18 cávboAa T.] cf Clem Alex Paed II 
11.116 p 240 P | 18.19 ςανδαλοθῆκαι] — X 50 et 127 || 19 βλαύτη] X 49 Suid | 

20 Hes βλαύτη τόπος "A0rjvna || 20.21 cf Tsuntas Ἐφημερὶς ἀρχαιολογική 1906. 

243 | 21.22 X 153 Pausan Attic ap Eustath 867.29 — p186 Schw κρουπέ- 

Cot... Βοιώτια ὑποδήματα ξύλινα Phot Hes | 24 καρβατίνη] Xenoph An IV 
5. 14 Phot Hes || 25 ᾿Αμυκλᾷδες] Phot Hes 
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ἐΛακωνικαὶ τὸ μὲν χρῶμα épuOpaí, τοὔνομα δὲ δηλοῖ τὸν τῆς εὑρέ-Ἶ 

ἔεεως τόπον. καὶ Θετταλὶς δὲ ὑπόδημα μηνῦον τοὺς εὑρετάς᾽ ἱμέμνη-" 
ἔται δ᾽ αὐτοῦ Λύειππος ἐν Βάκχαις (I 701. 2 Ko). 

ββλαύτῃ, κοθόρνῳ, Θετταλίδι."} 

5 [αὐτοςχεδὲς δὲ ὑπόδημα τὸ ἁπλῶς εἰργαςμένον ᾿ Ἕρμιππος εἴρηκεν" 

l'év Δημόταις (I 229. 18 Κο) ἢ ἀπὸ δὲ τῶν χρηςαμένων "Igixporríbec! 

ἐΔεινιάδες ᾿Αλκιβιάδες (μινδυρίδια, Μυννάκια ἀπὸ Μυννάκου. ἦν bé! 

[καί τι ὑπόδημα δημοκοπίδες. ἕπτυςχλοι δὲ πολυτελὲς ἀνδρεῖον, ὑ οὗ" 

[Ἕρμιππος ἐν Φορμοφόροις (I 245. 67 Ko) μνημονεύει! ὥςπερ τῶν! 

1o ἐκαρκίνων Φερεκράτης (I 198. 178 Ko)! 

. ξκαττύομαι τοὺς καρκίνους. ἢ 

βμέμνηται δὲ καὶ φαικαςίου fév τῷ Ἑρμῇ! Ἐξερατοεθένης (fg 9 Η)} 

[πέλμα ποδὶ κρούεεκεν ἐλαφροῦ φαικαείοις ^ 

[ὃ Ῥίνθων (fg 4—6 Kaib) δὲ Κολοφωνίου (1e καὶ καλτίου καὶ ὄγκου" 
15 ἐν ᾿Ιφιγενείᾳ τῇ ἐν Αὐλίδι. f δὲ εὔμαρις κοινὸν ἀνδράεςει πρὸς τυ-ἢ 

βναῖκας, βαρβαρικὸν μὲν εὕρημα, ἐξ ἐλαφῶν δὲ πεποιημένον. καὶ rà! 

ἰδιάβαθρα δὲ κοινὰ ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν. ὃ δὲ κόθορνος ἁρμόζωνἾ 

βἀμφοῖν τοῖν ποδοῖν, ὅθεν καὶ τὸν Θηραμένην κόθορνον ἐκάλουν διὰ 

τὸν περὶ τὴν πολιτείαν àpgporepicuóv. ἐμβάται δὲ ὄνομα τοῖς κω-ἢ 

luoic ὑποδήμαςειν. δύπόεχιεμα δὲ ἀνδρεῖον ὑπόδημα μάλα εὐτε- 

ῥλές, xoi mpócyicua πρεεβυτικόν. ἦν δέ τι ὑπόδημα xoi ὀπιςθοκρη-Ἶ 

᾿πίς. ἃ δὲ ποδεῖα Κριτίας ((TGF 114. T) καλεῖ, εἴτε πίλους αὐτὰ! 

2 e 

1 ἐρυθραῖον ἃ | 7 ἀλκιβιάδια ἃ ᾿Αλκιβιαδίδες Cobet n 1 158 | εμυνδιρίδια 

II μιναυρίδια et εμιναυρίδια in marg C (μινδυρίδεια Μυννάκεια Cobet || 8 ὕπο- 

εχλοι ἃ ὕποιεχλοι S ὑπιεχλοί FC et in marg ἵπισχλοι C, corr Bekker | 11 κατ- 
τύομεν C | 129 gekactou II || 13 pámTeckev ἐλαφροῦ ποτὶ πέλμα q. A | φεκα- 

είοις II | me. moTippámreckev corr Jungermann || 14 Ῥίνθων] ὀρνέων II. καττύου 

καὶ κῶν ἐν Ἰ. II [| 16 ἐλαφῆς Ο || 17 ἁρμόζων] ἑκάτερος A II || 19 ὅμοια A II | 
21 πρόςτχημα A II C qui in marg πρόςχιςμα | 22 ἀδεςπόδια Kp. ὃν δὲ τὸν 

δίαν Kp. II 

1 Λακωνικαί] Suid (Aristoph Thesm 149) Phot Hes | 2 Θετταλίς] Steph 

Byz OeccaMa. Écm καὶ Θετταλὶς ὑπόδημα τι ποιόν, ὡς Auc. ἐν B. Phot Hes || 

5 αὐτοςχεδές] Hes | 7 ᾿Αλκιβιάδες] Athen 534€ (e Satyro) | (μινδύρεια] Hes | 

Μυννάκια] — Hes s μυνακωθείς cf Athen 3581 A || 8 ἕπτυςχλοι] cf VII 80 BAI 

16.11 ἕπτυςχλοι.... écri δὲ τῶν ὑποδημάτων, ὅθεν oí ἱμάντες ἐξάπτονται πρὸς 

τὸ εὐνέχειν τὸν πόδα Hes ἑπτύεςκυ ἀνδρεῖον ὑπόδημα || 10 κάρκινοι] Hes | 

12 φαικαςίου] Hes | 14 Hes κολοφώνια ὑποδ. κοῖλα | καλτίου] BA 101. 18 || 

19 ἐμβάται vd ad IV 115 | 21 πρόςχιςμα εἶδος ὑποδ. ᾿Αριςτοφάνης (fg 842) 

Phot Hes | 22 ποδεῖα — II196 X50 Phot Hes 
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loinréov eire περιειλήματα ποδιῶν, ταῦτα πέλλυτρα καλεῖ fév. Φινεῖν 

ΓΑἰεχύλος (Τ ΑἸ 259)! 

ἱπέλλυτρ᾽ ἔχουειν εὐθέτοις ἐν ἀρβύλαις.ἡ 

lrà δὲ πέλλυτρα καὶ εἶδος ὑποδήματος, ὥςπερ αὖ τὰ ποδεῖα ταὐτὸν 

[fjv ταῖς ἀναξυρίειν, ἃς ckeMéac ἔνιοι ὀνομάζουειν. ὑ Κράτης δ᾽ ἐν '€op-"| 

[ταῖς (I 141. 34 Ko) ἔφη καὶ ποδεῖα τριμίτινα.ἢ ἴδια δὲ γυναικῶν 

ξὑποδήματα ἸΠερεικαί λευκὸν ὑπόδημα, μᾶλλον ἑταιρικόν. περιβαρίς "ἢ 

᾿θεραπαινίδων μᾶλλον τὸ ὑπόδημα. Tuppnviká: τὸ κάττυμα ξύλινον 

ἐτετραδάκτυλον, οἱ δὲ ἱμάντες ἐπίχρυςοι᾽ ςανδάλιον γὰρ ἦν, ᾿ ὑπέδηςε" 

[δ᾽ αὐτὸ Φειδίας τὴν ᾿Αθηνᾶν. ἐκάλουν δ᾽ αὐτὰ τυρρηνικουργῆ, ἢ ὥςπερ" 

[καὶ τὰ ἔμβαθρα ῥηνιοεργῆ. τὰ μέντοι Τυρρηνικὰ εἴη ἂν ὁ Cargoóc! 

ἔ( 19 B) μάελης "ἢ 
ἔποικίλος ἡὑμάελης Λύδιον καλὸν ἔργον." 

[oi δὲ ἐνδρομίδες, ἴδιον τῆς ᾿Αρτέμιδος τὸ ὑπόδημα. ὑτὰ δὲ (ικυώνια" 

τὸ ὄνομα, δηλοῖ τίνων τὸ εὕρημα. τὰ δὲ πλοιάρια καὶ ἀκάτια 

l'óvouáZei ᾿Αριετοφάνης (Lys 64?,)1 εἶδος ὄντα γυναικείων ὑποδη- ἢ 
μάτων. ῥάδια δὲ ποικίλον καὶ πολυέλικτον ὑπόδημα ἡμνημονεύει δὲ 

αὐτοῦ Πλάτων (I p 665. 251 Ko) τε καὶ Φερεκράτης (I 206. 221 Ko). 

[oi δὲ βαυκίδες [xoi βαυκίδια éAéyovro| πολυτελὲς δ᾽ ἦν ὑπόδημα] 
ἔκροκοειδές.ἢ γυναικεῖα (564 καὶ τὰ ἄφρακτα, ὀπιεθοκρηπῖδες, καννά- 

βια, γυμνοπόδια, περίβαρα, νυκτιπήδηκες, μεςοπερεικαΐ, φιττάκια, Ce- 

λευκίδες, l'vocctoec, 'Augpaxíbec, ἀμφίεφυρα, ἀκροςφύρια. 

[οὺκ ἂν δ᾽ ἴεωςἾ φαῦλον εἴη τούτοις ὑποθεῖναι λέξιν ἐκ Oecuo- 
φοριαζουςῶν ᾿Αριετοφάνους (fg 320) l'érrei πολλὰ εἴδη ἐν αὑτῇ περι-" 
[έχει γυναικείων φορημάτων," ἢ ἃ καὶ τοῖς περὶ kócuuv ἴεως ἂν ἐνήρ- 

owes ξυρόν, κάτοπτρον, ψαλίδα, κηρωτήν, λίτρον, 
προκόμιον, ὀχθοίβους, μίτρας, ἀναδήματα, 

1 πέλυντρα A semper πελίλγητρα II semper | φρυνὶ A || 4 πόδια A II semper || 

5.6 ἑορταῖς A Π cf X 84 Τόλμαις Meineke | 7 μᾶλλον οἴεται ὑπερικόν II | 9 τε- 

τράγωνον II et C in marg || 10 τυρρηνουργῆ Α || 11 ῥηγινοεργῆ II || 12. 13 uá- 

εθλης A μάλης IL | 13 κακὸν A | 15 ἀκόντια A | 20 xpox. γυναικεῖον. À | 
21 περίβαραι À | φιτί(τ)ακια II φυττακίαι Α φιττακίδες BC | 22 νοείδες II ἀμ- 

qpaxíbec II | ἀμφιςφύρια κροςφύρια Α ἀμφίεφαιρα Herwerden cl Herond VII 57 | 

24 "Ap. δὲ γυναικῶν ὑδήματα καταλέγει ἐν Oecu. BC || 25 xócuoic Α || 27 ψαλ- 

λίδια Α ψαλίδα BC | λίτραν BC νίτρον A | 28 xai προκ. II πρόκιμον ἃ 

7 TTepcikat] Aristoph Nub 151 Phot Hes | περιβαρίς] Aristoph Lys 45 || 

11 Τυρρηνικὰ] Hes | 13 Schol Aristoph P 1174 | 15 ἀκάτια] BA 371.4 Phot 

Hes | 20.21 κανάβια] Hes | 21 φιττάκια] Athen XIV 649 CD: Nicander Ther 891 | 

27 Mrpov] οὐνίτρον ᾿Αττικοί᾽ οὕτως "Apicr. Phot || 27 sqq cf V 101 et 96 || 28 μί- 

τρας — p 19, 12 ἑλικτῆρας — Clemens Alex Paedg II 245. 6 
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ἄγχουςαν, ὄλεθρον Prov" βαθύν, ψιμύθιον, 

μύρον, Pkiícnpiv, crpógov, ὀπιεθοςφενδόνην, ἢ 

κάλυμμα, φῦκος, περιδέραια, ὑποϊγράμματα, 

τρυφοκαλάειριν, ἐλλέβορον, κεκρύφαλον, 

5 CUu, ἀμπεχόνην, τρύφημα, mopugéc, ξυςτίδα, 

χιτῶνα, βάραθρον, ἔγκυκλον, κομμώτριον, 

lérepa θ᾽ ὅς᾽ οὐδεὶς μνημονεύςεειέν ἔποτε. ---ἢν 

"τὰ μέγιετα δ᾽ PoU λέγεις αὐτῶν ταυτί; ---ν 

βδιόπας, διάλιθονἢ πλάεςετρα, μαλάκιον, βότρυςο, 

10 χλίδωνα, περόνας, ἀμφιδέας, ὅρμους, πέδας, 

ςφραγῖδας, ἁλύςεις, δακτυλίους, καταπλάεματα, 

πομφόλυγας, ἀποδέεμους, ὀλίεβους, ςάρδια, 

ὑποδέρεις, ἑλικτῆρας, [ἄλλ᾽ ἀφ᾽ ὧν" 

[οὐδ᾽ ἂν λέγων Aézoic.M 

15 Λέγωμεν τοίνυν τέχνας ὅςεαι τὰς ὕλας ὑποβάλλουει ταῖς λοιπαῖς. 

μεταλλεία, μέταλλα μεταλλεύς μεταλλεύειν, [ῥ ἐκμεταλλεύειν 1" ὀρύττειν 

γεωρυχεῖν, ckámreiv καὶ ἀναςκάπτειν καὶ διαςκάπτειν.Φ xpucoó με- 

ταλλεῖς, χρυςουργοὶ Κ᾿ βχρυςουργοῦντες ἢ"! xpucóv ὀρύττοντες, [rà χρυ- 

' Βεεῖα,Κὶ τὴν ἐὑπόχρυςον γῆν, τὴν) κατάχρυςον ἐδ γῆν, ἢ xoucióa! ψάμμον, 

$0 τὴν ἐπίχρυςον κόνιν, τὴν xpuciriv γῆν μεταλλεύοντες, διαςήθοντες 

['διηθοῦντες," διακρίνοντες, ἕψοντες, καθαίροντες πυρὶ facavíZovrec. 

ἄπεφθος χρυςός, ἀκριβής, l'eiixpiv c]. ἀκήρατος, [άκραιφνής," ἡ Δαρει- 

κός, Γυγάδας. ἀργύρια, ἀργυρῖτις γῆ, ὑπάργυρος l'érápyupoc',, ἀρ- 

τύρεια μέταλλα. ['koworouío: μετάλλων. μεςοκρινεῖς κίονες οἱ ἐν 

25 τοῖς μετάλλοις ὑφεςτηκότες ἀνέχειν τὰ ὀρύγματα. ἄργυρος xo8apóc, 

διαφανής, ᾿Αρυανδικός. γῆ ὑπόχαλκος᾽ οὐ γὰρ χαλκῖτις, οὐδὲ χαλ- 

κεῖα μέταλλα, βώςπερ καὶ ειἰδήρου μέτἤαλλα καὶ γῆ ειδηρῖτις. ᾿ταύ-ἢ 

ἔτης δὲ τὸ κάθαρμα «κωρίαν ὠνόμαζον, ὥςπερ τοῦ χρυςοῦ τὸ ἄνθος 

1 ψιμμύθιον ΑΒ || 2 κίεςηριν B κιςειλίς À | crpogíov Δ | ὀπιςθοφ. À || 4 τοῦ 

φοκαλαςείρην II γρύφωμα- λάευριν A | ἐλέβ. AB || ὃ ζῶεμα ἀμπέχονον BC || 6 βάθρον 

ΒΟ | κομμωτρίδιον BO ἔγγικλον κομιςτρίδιον II |] 7 μνημονεύει II ποτὲ λέγων A | 

8.9 τῶν τὰ ué[icra (om ΕἾ τῶν τὰς mÀAácua μαλάκιον II || 9 τρίγαετρα BC | μαλά- 

κια Α | 11 δακτύλους II | καταπετάςματα BO | 12 ςολιάεβους II || 13 ὑποδέρρεις A | 

14 οὐδὲ λόγω λέξις II | 15 τεχνᾶςθαι τὰς OX. A | 18 xpucoupyei F yxpucov- 
ρίδες S | ópóccovrec ἃ || 20 διατίθοντες ἃ | 6$10.— «a0. post ὑπάργυρος 
lin23 A | 28 crvyábac A | 23 ἐπαργ.] ἀνάργυρος II | 24 καινοτομιεῖς II | 

26 γῇ] οὐχ ἃ || 26.27 οὐ γὰρ καὶ χαλκεῖα A 

2 ςτρόφιον x. ór. V 96 | 9 Phot μαλάχιον.... ᾿Αριετοφ. || 20 χρυεῖτιν] Harp 

et Suid s ἀργυρίς Bachm L 141.23 | 22 et 26 Herdt IV 166 | 23 ἀργυρῖτις ad 

lin 20 || 23.24 ἀργ. uer.] Thukyd VI 91, 7 
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ἀδάμαντα καὶ τὸν τῶν ἀργυρίων κονιορτὸν κέρχνον. τὴν δὲ «εκω- 

lpíav καὶ κίβδον ἐκάλεεαν, ἀφ᾽ ἧς καὶ οἱ μεταλλεῖς κίβδωνες.} τὸ δὲ 

ἀγγεῖον ἐν d) κατεκεράννυςαν τὸν cíbnpov, περίοδος καλεῖται [ἐν τῷ" 

l'repi μετάβλλων, εἴτε ᾿Αριετοτέλους (fg 261 R) écri τὸ βιβλίον εἴτεϊα 
ῬΘεοφράετου. πολλὰ δ᾽ ἂν καὶ ἄλλα εἴη" μέταλλα, ὥςπερ τὰ ἐνῇ 

PCápu (rà καλούμενα ἢ γεωφάνεια, ὑπὲρ ὧν ὃ Δείναρχος (p 327. 195 
l'Tur) λέγει, καὶ τὰ ἐν Μήλῳ xoi τὰ ἐν Νιεύρῳ τοῦ θείου. καὶ xi-! 
ἐμωλίαν γῆν ᾿Αριετοφάνης (Ran 112) λέγει. καὶ fj ἀμβολὰς δὲ Tí 

ἐπαρὰ Ξενοφῶντι (Cyrop VII 5. 12) τοῖς ὀρύγμαει προεήκει, καὶ ei! 
lun τοῖς μετάλλοις. τοὺς δὲ μεταλλέας θυλακοφορεῖν ᾿ΑριετοφάνηςἾ 

(fg 189) ἔφη. καὶ λίθων δὲ μεταλλεῖαι, λιθουργίαι, ['λιθοτομίαι." 

πολλὰ δὲ εἴδη λίθων, Φρυγία, Λάκαινα, Λίβυεςα, Εὐβοΐς, Θετταλή, Αἰ- 

γυπτία. καὶ τούτων ἰδέαι πλείονες, καὶ κογχυλίας δὲ λίθος [ἐν ᾿Αριετο-" 

l'pávouc Δαιδάλῳ (fg 195),}} καὶ παρὰ Ξενοφῶντι (An III 4. 10) κογχυ- 

λιάτης, λυχνίας δὲ παρὰ Πλάτωνι ἐν τοῖς Cogicroic (I 639. 146 Ko)! 

τὸ γὰρ τοῦ ὀρειχάλκου μέταλλον οὐδέπω καὶ νῦν εἰς πίετιν ἥκει 

[βεβαίαν. ἐ᾿Αμειψίου δὲ ἐν Μυχοῖς (I 614. 15 ΚΟ μιλτωρυχίαν ['ei-^f 
πόντος, εἴη ἂν ἐν τοῖς μεταλλεῦειν δὲ μιλτωρύχος. καὶ μήκων δὲ ἦν 

ἔτι ψάμμου εἶδος ἐν τοῖς μετάλλοις. 

Ἔκ δὲ τῶν τὰς ὕλας παραςκευαζόντων εἶεν ἂν βῥύλουργοί, ἢ 
᾿φυτουργοί, γεωργοί, ὑλοτόμοι, ὑλαγωγοί, ξυλουργοί,ἢ πιςςουργοί, 

βεμηνουργοί ἢ καὶ fj πρᾶξις ὲυλουργία" ἢ, ὑλοτομία, ὑλαγωγία, (EuX-1 

ἱουργία, πιςςουργία, ἐξ κηπουργία!, ᾿εμηνουργία ἢ. 

καὶ ἀπὸ μὲν xpucoó ὑχρυςοχόοι ᾿χρυςοχοεῖον, xpucoüv ἀποχρυ-" 

l'coóv, ἐπίχρυςον", βὲ χρυεοχοεῖν "ἢ, καὶ f| τέχνη χρυςοχοϊκή. καὶ χρυ- 

cíóec δὲ φιάλαι, καὶ χρυςοῦς τὸ νόμιεμα. [mpockéorro δ᾽ ἂν ὁ crap 77 

[ei δὲ καὶ "Aapeikóc! τις εἶπεν, ὁ χρυςοῦς προςεηκούετο."ἢ χρυςώροφος 

δὲ οἶκος, καὶ χρυςῆ ᾿Αφροδίτη. xoi f] BacaviZouca τὸν χρυςὸν χρυ- 

εἴτις λίθος ἢ Λυδία. ᾿εἴρηται δέ που καὶ τὰ ypucía παρὰ τοῖς κω-Ἶ 

1 κέρχυον À xéxpov II || 2 κίβδηλον A II | κιβδωλοί A | 7 μύλῳ II | καὶ 

ἐνιςτρατοῦ (ςτρουτοῦ F) θεοῦ II θεοῦ C || 8 ἀμφιβολὰς C | 10 θυλακοφόρους C || 
11 μέταλλα λιθου(λ)κίαι II | 13 xorxuMa BO || 14.15 κογχυλία γῆ BC || 17 uu- 

τρωρυχίαν Α | 20 mapackevaZouévuv Α | 25 ἐπιχρυςοῦν II | 26 yxpucoüv AII 

BC corr Bekker | 27 Aapetóv A II | xpucópopoc A II € | 29 xpuceia A 

2 κίβδωνες] Moeris || 6 γεωφάνεια] Harp (Ἔφορος ἐν τῇ 07 Suid Hes γεω- 

φάνιον | 7.8 κιμωλίαν] VII 39 | 10 6uAakogopeiv] X 149 Phot et Hes 8 θυλα- 

κοφόροι | 13 κογχυλίας X.] Hes | 18 μιλτωρυχία Phot Hes || 25.26 χρυείδες q.] 
Harp (Δημοςθένης, 'Apicropávnc ἐν Εἰρήνῃ 424) Moeris Suid || 28.29 χρυς. 

M0.] — Hes Suid 
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luwboic ἐπὶ τῶν γυναικείων κοςμημάτων, καὶ τὰ χρυςτώματα ὑπαρὰΝ 

l'Aucía ἐν τῷ περὶ χρυςοῦ τρίποδος (fg 148). ἀπὸ δ᾽ ἀργύρου 
ἀργυροκόπος, [ὡς Φρύνιχος ἐν '€pi&Arg (I p 511. ὅ Ko), áprupo- 

κοπεῖον, [ὡς Aicytvnc ἐν Ῥίνωνι (p 290.39 Dittmar)' ἀργυροκοπι- ἢ 
5 l'crfjpac δὲ λόγων ἐν Τροφωνίῳ παίζει Κρατῖνος (I 81. 226 Ko). ἀρ- 

γυραμοιβός, ἀργυρογνώμων, άργυρολόγος" ἢ ἀργυρολογεῖν, καὶ ἀργύριον 

τὸ νόμιεμα᾽ εἴρηται δὲ καὶ ἀργύρια [ἐν ᾿Αριετοφάνους Νήςοις (fg 397),}} 104 
l'áprupéryn, ὧς Δημάδης (p 315. 26 Tur) «κώπτων Δημοεθένη ευν-" 

l'érxy λέγοντα εἰλῆφθαι (xoi ἐπὶ τοῖς ἀργυρίοις cium vral"M. dpru- 

10 ρίζεεθαι | óé, καὶ ἀργυρίδες φιάλαι, καὶ cke0oc ἀργυροῦν. καὶ ἀργυ- 

-. ρώματα ['tóuoíuc παρὰ Λυείᾳ (p 364 fg 56 Th 2).}} ὑπάργυρον δὲ τὸ 
κίβδηλον xpucíov. ἀπὸ δὲ χαλκοῦ ὑπόχαλκον vópicua [xoi χαλκό-Ἰ 

ἐκρατον᾽, [καὶ χαλκοῦς vouícuaroc εἶδος," καὶ χαλκοτύπος καὶ χαλ- 

κουργὸς [ἱκαὶ χαλκουργία, [καὶ χαλκεὺς καὶ χαλκεύειν ἢ καὶ χαλκεῖα 

15 ἑορτὴ ἐν τῇ ᾿Αττικῇ Ἡφαίετου ἱερά. χαλκώματα ['6€ ᾿Αριετοφάνης ἐν" 

[l'ITeAaproic (fg 436) καὶ (ζφηξὶν (1214) εἴρηκεν, Καλλίας δὲ ἐν Κύ-" 
βκλωψι (I 695. 8 Ko) ἱκαταχαλκεύεεθαι τοίνυν ἑςπέρας.᾽ καὶ rpoxíav! 

ἐμὲν] χαλκὸν τὸν χυτὸν χρὴ καλεῖν, ἐτυπίαν δὲ ὃν ἂν οἱ νῦν εἴποιεν 

[éAaróv. χαλκίζειν δὲ παιδιᾶς τι εἶδος, ἐν fj νομίεματι ἠρτίαζον.ἢ 

30 ςιδηρεὺς ειδηρεύειν, εἰδήριον, ciónpoupría, ὀβελοὶ ciónpot, νόμιεμα 

εἰδηροῦν τὸ Λακεδαιμονίων καὶ Βυζαντίων. χαλκεύειν δὲ καὶ τὸ ci- 

δηρεύειν ἔλεγον, καὶ χαλκέας τοὺς τὸν cíónpov ἐργαζομένους. cibn- 

ρῖτιν δὲ τέχνην l'év Ταξιάρχοις Εὔπολις (I 330. 265 Ko) εἴρηκε τὴν" 

[ZavOíou τοῦ cibnpéuc, οὗ ἐπὶ τῆς εἰκόνος ἐπιγέγραπται ειδηρόφυςα. "ἢ 

s; τὰ δὲ ἐργαλεῖα τούτων φῦςαι ἀκροφύεια, χοάναι, πυράγραι, ἄκμονες, 

poicrfjpec cqpópoi, ἐςχαρίδες, άκόναι θηγάναι," κροταφίδες εφῦραι δ᾽ 

εἰεὶ ciónpoi, ἐκ θατέρου ὀξεῖαι. τὸ δὲ ἔργον ὑγραίνειν, λύειν, ευγχω- 

νεύειν, ἐλαύνειν ἐξελαύνειν, τυποῦν, ἀκονᾶν θήγειν, προςηλοῦν, δια- 

1.2 παρ᾽ αὐείᾳ ἃ | 3 ἰφιάλτῃ ἃ | 7 νόςοις II || 8—10 Δημάδης ... la- 

cuna 12 lit c... ἀργυριζ. A || 12.13 χαλκόκρανον II C, evanuit in B || 15.16 'Hg. 

ἐν TTeA. καὶ ςφιγξὶν ἱερά χαλκ. ὃ. "A. etp. A || 17 κεχαλκεῦςθαι Α | ἐςπέδας 85. éc- 

παῖδας F | 19 παιδίον ἃ | ἥρπαζον II | 24 εἰδηροφύεςα ἃ cinpogunc II corr 

Bekker | 28 φύεςαι Α àxpogüc(c)iov A II 

2 χρυςώματα] — X 174 Athen 231 B Hes || 3.4 ἀργυροκοπεῖον] Harp ('Av- 
τιφῶν) — Bachm L 141. 27 Suid || 4.5 ἀργυῤοκοπιςτήρ Hes || 9.10 ἀργυράγχη] 
cf Plutarch V Demosth e 25 Gelli ΝᾺ XI 9 | 10.11 ἀργυριύματα] — X 174 cf 
VII 170 Athen 231B | 12.13 Hes χαλκοκράς᾽ τὸ χαλκόκρατον vóuicua || 14 χαλ- 

«eia Harp (Pavóbnuoc) Suid Hes | 15 χαλκώματα] — X 174 || 19 c£ IX 118, VII 206 || 

921 cf IX 78 | 22.23 εἰδηρῖτιν] — Hes || 26 θηγάναι] Soph Ai 820 Hes 0. ἀκόνη 

κροταφίδες cf X 183, Hes κρόταφος || 28 ἐξελαύνειν] Herodot I 68 
Lexicogr. Graeci IX: Pollux ed. Bethe II 6 
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πατταλεύειν l'PrpocrorroAeUewH", crouoóv, ἥλους ποιεῖν, «τόμωμα — 

[Κρατῖνος (I 88. 247 Ko) γὰρ ἔφη Χαλυβδικὸν «τόμωμαϊ --- παττά- 

λους, l'érícuroa" πλήμνας βὲκλεῖδας "ἢ l'àvaxAeibac ἐπαρακλεῖδας ")" 

βαλανάγρας, ἁλύςεις, βαλάνους, ὕπερα ειδηρᾶ, μοχλούς, ['γιγγλύμους 

108 κορώνας, κλῇθρα, ἐζυγά᾽. πρὸ δὲ τῶν καμίνων τοῖς χαλκεῦςειν ἔθος" ἢ 5 

109 

110 

[ἦν γελοῖά τινα καταρτᾶν ἢ ἐπιπλάττειν ἐπὶ φθόνου ἀποτροπῇ᾽ ἐκα-" 

l'Aeiro δὲ βαςκάνια, ὡς xai ᾿Αριετοφάνης λέγει (fg 592) 

mv εἴ τις πρίαιτο δεόμενος 

[βαςκάνιον ἐπικάμινον ἀνδρὸς χαλκέως" 

τὸ δὲ μόλυβδον ἐργάζεςθαι μολυβδοχοεῖν. τούτοις δ᾽ ἂν προςήκοι 

καὶ ἀγαλματοποιεῖν καὶ [άγαλματοποιία", ἀνδριαντοποιεῖν l'ávopiav-T 

ἱτοποιία,"ἢ τοῖς δὲ χρυςουργοῖς καὶ δακτυλιογλύφοι᾽ τὸ ὄνομα παρὰ 

[Κριτίᾳ (p 628. 66 Diels VS) καὶ Πλάτωνι (Ale I 128 O), Φιλύλλιος ϊ 
[δὲ ἐν TTóAea (I 186. 15 Ko) δακτυλιουργὸν ὠνόμαςεν.Κὶ 

Τῶν δὲ ξύλων ['óAorounOévruv" oi ἐργάται ὑλοτόμοι βὲκαὶ ἢ 

᾿ἐ δρυτόμοι ἢ καὶ ὑλαγωγοί, καὶ τὰ ἐργαλεῖα πελέκεις, καὶ τὰ ῥήματα 

FMóAoroueiv καὶ ὑλαγωγεῖν xoi ὑλάζεςεθαι.αὦ τὰ μὲν εἴποις ἂν τῶν 

ξύλων ἐργάειμα (rà δὲ καύειμα. βἀάλλὰ καὶ) φλοιὸν καὶ φελλὸν καὶ 

ἀγκαλίδας, ὅθεν καὶ Poi" ἀγκαλιδαγωγοὶ ὄνοι καὶ ἀγκαλιδηφόροι 

Γἄνδρες.ἢὮ καὶ τῶν μὲν καυείμων l'etev ἂν καὶ κληματίδες καὶ 

κορμοί ὁ 

(ψ 196) κορμὸν δ᾽ βέκἢ ῥίζης προταμὼν ἀμφέξεςε χαλκῷ," 

[καὶ Εὐριπίδης (fg 1002) λέγει κορμοῖει πεύκης. καὶ φιτροὺς δὲ 

[τούτους λέγει fj ποιητικὴ φωνή. ἐκκαύματα [δὲ CopoxMic ἐν 'Hpa-M 

FxAetcku carupixi) (fg 205} 

LcuvéAerov τὰ EUM, dc ἐκκαυμάτων "ἡ 

l'ufj μοι δεήςειεν. ἢ 

καὶ ἄνθρακες καὶ μαρίλη, καὶ οἱ τεχνῖται ἀνθρακεῖς καὶ μαριλευταΐ, 

. 8 ἐπίςωςτρα A II | ἀναρκίδας II | 5 εκλῆθρα II πλῆθρα BC κλεῖθρα A corr 

Jungerm | 8 πρίοιτο A πριᾶτο II | 9 βαςκανεῖον A || 10 μολιβδοποιεῖν II μολυβ- 

δοχυτεῖν BC || 14 φιλύλιος A || 15 τῶν δ᾽ ἄλλων ὑλῶν BC | 20 εἴη Cdd, corr 

Charitonidu || 22 ἀμφέξεως II || 23 πεύκοις 11 | 24 ἐκλυμαδες C. A || 24. 25 ἡρα- 

κλεῖ A | 26 ευλλέγοντα ξύλων ἐκκαύματα II | 26 ἐκλυμάτων ἃ || 28 μαρύλη A 
semper 

2—X186 | 3—5 cf X 22 | 5 cf X 83 Hes mMj0pov: κλῆθρον (sic Aristoph 

Lys 264) || 7 &ackávia] Phrynich praep soph 58, 6 Borries, Schol Aristoph Av 436. 
Cf OJahn, Ber Süchs Ges d W 1855. 67, Pernice Festschrift f Benndorf 75 || 

12 — lI 155 | 20 xAnuaríbec] Thucyd VII 58 || 26 cf X 110 || 28 μαρίλη et p 83,1 

λάρκος et p 83,8 θυμάλωπες et φέψαλοι Aristoph Ach 350, 351, 321, 668 | λάρ- 
xoc] Harpocr 
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xoi μαριλεῦςαι τὸ ῥῆμα, καὶ τὸ ἀγγεῖον τῶν ἀνθράκων Aápkoc καὶ 

φορμός, ἣ δὲ τῶν ἀνθρακίων κάμινος πνιγεύς, οἱ δὲ ἡμίκαυτοι ἄν- 

θρακες θυμάλωπες, οἱ δὲ cmivOfjpec φέψαλοι. ὃ δὲ τοὺς ἄνθρακας 

πιπράεκων ἀνθρακοπώλης᾽ [λέγει γοῦν Φιλύλλιος ἐν ΤΠΤΠόλεειν᾽ (T 786. 

5 14 Ko) 

άνθρακοπώλης, kockivorroióc, κηπεύς, κουρεύς.ἢ Ἶ 

φῷδες δὲ αἱ ἀπὸ τῆς φλογὸς φλύκταιναι, καὶ ἐφλυκτίδες xai! ΚῬ φαύ-" 

ὑβετιγγες αἱ ἐπὶ ταῖς κνήμαις, μάλιετα δὲ ἐπὶ χαλκέων.Κἢ 

τῶν δὲ épyacíuuv ναυπηγοὶ l'vaumqríoa, | τέκτονες xoi βἵ(τεκ-" 

10 [τονική, κλινοποιοί ἐθυροποιοί. καὶ τὰ μὲν ναυπηγῶν εἴρηται ἐν 

l'roic περὶ νεῶν (I 84), τὰ δὲ κλινοποιῶν ἐν τοῖς ευμποτικοῖς (VI 9),} 
[τὰ δὲ θυροποιῶν ἐν τοῖς περὶ οἴκων (I 76) —, οἷς προςεθετέον" ὅτι 

ἣν Ὅμηρος (a 441) μὲν εἴρηκε κορώνην οἱ δὲ νῦν κόρακα, οὕτως 

ὠνόμαςε ['koi ἸΤοςείδιππος ἐν Γαλάτῃ (ó νέος κωμικὸς) (III 338."^ 
1 ἴ Ko) εἰπὼν “κόρακι κλείεται θύρα᾽᾽ ἔςτι μὲν οὖν οὐ κεκριμένη 

l'roic νέοις ἣ φωνή, ληπτέον δὲ καὶ τὰ ςπάνια, εἰ καὶ μὴ παρ᾽ αὐ-ἢ 

[τῶν εἴη χρηςτέα, — τὰ δὲ τεκτόνων καὶ αὐτὰ ἐν τοῖς ευμποτι-" 

κοῖς (VI 83), ὅπου καὶ τράπεζα καὶ τρίποδες ταῦτα γὰρ ἐκείνων" 

[τὰ ἔργα." καὶ δίφροι ἐδὲ καὶ κλιεμοὶ καὶ θρόνοι [rfjc ξυλουργικῆςἢ] 

ἐ θρανία, εκολύθρια. κάλλιςετοι δὲ οἱ Θετταλικοὶ δίφροι!, διὸ καὶ ἣ 

[Πυθία ἔφη 'OerroAé ποικιλόδιφρε.᾽ βάθρα, κλίμακες, καὶ οἱ ἀνα-Ἶ 

LBacuoi τῶν κλιμάκων κλιμακτῆρες. τεκτονικὸν δὲ καὶ τὸ πακτῶςαιΐ 

ἰθύρας ἐν 'Apicropávouc Λυειετράτῃ (264).} τὰ δὲ ἐργαλεῖα τούτων 
ςκέπαρνον, ἱπέλεκυς ξυλοκόπος᾽, dc ἔφη Ξενοφῶν (Cyrop VI 2. 86), 

45 τρύπανον, τέρετρον, τρυπανοῦχος, ἀρίς — ἐβΚαλλίας γοῦν ἐν Πεδή-Ἶ 

ἔταις (I 697. 16 Ko) λέγει 'τῆς πατρικῆς ἀρίδος᾽" --- πρίων, πέλεκυς, 

πρίετης fj καλουμένη ῥίνη᾽ καὶ ῥίνη δὲ ὑπὸ Ξενοφῶντος (Cyrop VI7 

12.33) εἴρηται. ἐν δὲ τοῖς ἔργοις αὐτοῦ καὶ τὰ ᾿Αλέξιδος ἂν θείης 

... Κορμάκςαι, πρῖςαι, πελεκίεαι, ἢ που δὲ καὶ Eécoi καὶ ἁρμόςαι καὶ 

so γομφῶςαι ᾿ευγγομφῶςαιἾ, ἐτυλῶςαι. πρίειν δὲ λέγεται τὸ mpíLeiv 

1 ἀνθράκων ABC | 3 θυμώλωπες ἃ | ψέφαλοι α πέψαλοι Π θέψαλοι C || 
4 φιλύλιος ἃ φιλλύλιος II | 7 φλυκτῆτες S φλυκτίννες Β' φλυκτίγγες C || 8 περὶ 

T. kv. II | 12 οἰκιῶν II | 15 κλείε (-ue S) τὰς θύρας II οὗ X 22 | 16.17 εἰ 

μὴ παρ᾽ ἄλλων εἴη χρηςτά Bekker || 21. 22 ἀναβαθμοί A || 25 ἄρης A || 25. 26 παι- 

δίταις IL || 27 πριςτές IL | ῥίνη xopuacác: πέλεκυς xai ῥίνη Ο cf lin 29 || 28 post 

θείης lacunam st Jungermann, Alexidis versus deesse ratus 

e 

3 θυμάλωπει] X 101, Phot Hes | 7 φλύκταινα] Thucyd 1I 49 Hes | φλυκ- 
τίδες Phot | 7.8 φαύεςετιγγες sic Phot et Et M 789. 52 ('Apicropávnc fg 883), Hes 

φαύειγγες | 20 εκολύθρια] III 90 | Θετταλικοὶ δίφροι) οἵ X 47 | 21 cf Athen 
568 D | 25 cvéperpov, τρύπανον Hes | 29 Hes κορμάζειν 
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Koi ἐξέπριον ἔφη Θουκυδίδης (VII 25): oi δὲ πρίεται τομεῖς àv xa- 

Aoivro. ἐργάζοιτο δ᾽ ἂν ὃ τέκτων καὶ μυάγρας, ὧν τὸ ἱετάμενόν Te 

καὶ ςχαζόμενον παττάλιον, ὑτὸ δὲ τῇ ςπαρτίνῃ προςηρτημένον᾽ «καν- 

δάληθρον καλεῖται, ὁ δὲ ἐν ταῖς μείζοει πάγαις πάτταλος ῥόπτρον, 

ὥςπερ καὶ τὸ τὴν θύραν ἐπικροῦον. καὶ ἁρματοπηγὸς δὲ καθ᾽ 

“Ὅμηρον (A 485) προεήκοι ἂν τεκτονικῇ καὶ ἁμαξοπηγός, καὶ ἁρμα- 

τοπηγεῖν εἴποις ἂν [xoi ἁμαξοπηγεῖν!, (koi ἁρματοποιεῖν), καὶ ζυγο- 

ποιεῖν, ὡς ἐν Πλούτῳ ᾿Αριετοφάνης (fg 449). καὶ τὰ μὲν ἄλλα εἴρηται 
περὶ ἁρμάτων τε καὶ ἁμαξῶν (I 253), [mpoc0eréov δὲ ὅτι οὗ ἐν τοῖς} 

Lópuaciv ἀπετίθεντο τὰς μάςτιγας, T δῇ ἢ οἱονεὶ τομιζςάργαλος"} 7 ἐκα-Ἶ 

ἰλεῖτο. δίφρος δὲ διωχὴς ὁ δύο φέρειν δυνάμενος. τὰς δὲ κνήμας 

οὐ μόνον κνήμους ἀλλὰ καὶ κνημίας ὠνόμαζον᾽ ἐΛυείας (fg 213) γέϊ 
ἔτοι λέγει ἱἁρπάςας τὴν κνημίαν τῆς ἁμάξης. τὰ δ᾽ ἴχνη τῶν τρο- 

χῶν, ἃ Ὅμηρος (V 422) ἁματροχίας l'Petpnkev, ἁμαξοτροχίας ἢ λέγει 

Καλλίας ἐν Κύκλωψιν (I p 696. 10 Ko) [10 δὲ ὑπὲρ τὴν ἅμαξαν περί-ἢ 
ἔφραγμα, ὃ περιλαμβάνεται δικτύοις, μόργον καλεῖται, καὶ μοργεύειν 

[19 δράγματα ὑπ᾽ αὐτῷ φέρειν. 

[| Ἐπεὶ δὲ καὶ τοὺς οἰκοδόμους τέκτονας Ὅμηρος (Z 315) καλεῖ, 

καὶ ἀρχιτέκτων εἴρηται παρὰ Πλάτωνι (Polit 259 E): βιαία γὰρ fj 

v τῷ (οφοκλέους Δαιδάλῳ (fg 162) "rexróvapxoc μοῦςα᾽, τὸ δὲϊ 
ἐἀρχιτεκτονεῖν ᾿Αριετοφάνης εἴρηκεν ἐν Δαιδάλῳ (195 Ko). φαίης δ᾽} 

[àv οἰκοδομία οἰκοδομική --- (οἰκοδόμησις γὰρ παρὰ Θουκυδίδῃ 

HII 20) — οἰκοδόμημα οἰκοδομεῖν, οἰκοδομικός οἰκοδομικῶς, οἰκο-ἢ 

ἐδόμος᾽ ᾿Αριετοφάνης γὰρ ἐν Γηρυτάδῃ (180 Ko) εἴρηκε τοὺς οἰκοδό- 

ἔμους, καὶ Πλάτων Πολιτείας δευτέρῳ (810 D). καὶ τειχοδομεῖν ὃ ἢ 
[àv εἴποις τὸν αὐτὸν καὶ τειχοποιεῖν, (xoi λιθολογεῖν) καὶ λιθουργεῖν 

[xoi τειχοδόμον εἶναι καὶ τειχοποιόν, καὶ λιθουργὸν καὶ λιθολόγον,} 

ἐεἰ μὴ τοῦτο φήςεις ὑπηρετικήν τινα εἶναι τῇ τεκτονικῇ τέχνῃ, Xi-1 

ἐθοφορεῖν δ᾽ εἴρηκε Θουκυδίδης (VI 98). Ξενοφῶν δὲ ἐν τῷ Oixo-! 

ἱνομικῷ (XX 29) καὶ φιλοικοδόμους λέγει. xoi λατύπους δὲ (οφο-Ἶ 
ἰκλῆς (fg 486—8), ὅπου καὶ ἐργαλεῖα τῶν λατύπων ὀνομάζει λείας 

ed [7 mcs 

(mo 

3.4 «ςκανδάλινθρον II | 6 ἁρματοπήγιον Α | 7 ἁμαξοπήγιον A | 9 οὗ ἐν] 
οἱ μὲν ILC | oiov II C | 10 τομὴ] θήκη A ouv S) cápyoAoc II C || 12 ἀλλὰ 

x. κνημίδας BC | 14 ἁματοτροχίας A ἁρματροχίας II || 28.24 οἰκοδομεῖν] oixo- 
δομή C | 27 λιθουλκὸν II [| 30 et 31 πλατύπους(ν) II 

ὃ παττάλιον X 156 | 11 — Pausan Attic ap Eustath 882.12 p145 Schw 
Hes Et M. ef X 47 ὃ. διωχεῖς ἐν Φερεκράτους ᾿Αγαθοῖς (I 146. 3 Ko) | 13 κνημία 

Hes | 16 μόργος Hes | 26 λιθουργοὶ et λιθολόγους Thucyd V 82 et VI44 cf 

$ 125.24 et BAV 271. 33 λιθουργικῆς || 31. p 85, 1 λείας᾽ yAapibac] X 147 
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καὶ γλαρίδας. καὶ λιθοτόμον δὲ Ξενοφῶν ἐν τ τρίτῳ (2. 11) τῆς 
᾿Παιδείας εἴρηκεν, ὧς Δημοςθένης ἐν τῷ κατ᾽ Εὐέργου xoi Μνηει-ἢ 

ἐβούλου (XLVII 65) λιθοκόπον᾽ ὦ προεήκοιεν ἂν αἱ λιθοτομίαι. fj δὲ 

βεφῦρα τῶν λατόμων καλεῖται τύκος. τὸ δὲ τῆς οἰκοδομικῆς 

5 [ἔργον οἰκοδομεῖν ἐευνοικοδομεῖν᾽ ἐποικοδομεῖν διοικοδομεῖν, λίθους 

ἁρμόττειν ευναρμόττειν, ἀκριβῶς εὐυμφυῶς ἀπιςοῦν, ἀπευθύνειν, ἢ 

ἀποτείνειν, κάμπτειν, περιάγειν. ὑπερῷα ἐπαίρειν, καὶ crégeiv τὰ 

οἰκήματα εἰς τὴν ὁδόν, καὶ τὰς πλίνθους ἀναβάλλειν πρὸς ἀριθμόν "Ἶ 

᾿ Ὑπερείδης yàp ἐν τῷ πρὸς '€ruaéa (fg 120 T) ταῦτ᾽ εἴρηκεν. ὅταν 
10 [δὲ οἱ ποιηταὶ (Aristoph ἀν 1110) φῶειν 'épéyouev πρὸς ἀετόν,᾽ἢ 

Pcererácouév φαςει πρὸς ἀέτωμα. τειχίζειν ὑ ἀποτειχίζειν" , πύργους 
βἐφιςτάναι, μεταπύργια, Prrpouayeüvac, ἐπάλξεις προοικοδομεῖν", mepi- 

βοικοδοβμεῖν θρίγκους, περιβόλους᾽ καὶ θριγκῶςαι τὸ ῥῆμα. ψαλίδας, 

ἐπυλίδας, γεῖςα γειεώματα, γειεήποδας γειςηποδίεματα τειςηποδίζειν. ἢ 

15 [ςτεγάζειν, ἐρέπτειν, τέγος προτέγιον, ὄροφον παρωροφίδα, ὅθεν καὶ 

lópogíac ὄφις. καὶ κρηπιδαῖον δὲ μέρος οἰκοδομήματος, Λυείουΐ 

Peimóvroc ἐν τῷ περὶ τοῦ τύπου (fg 185 T) τοῦ γείεου ευντετελε- ἢ 
Icuévou καὶ τοῦ κρηπιδαίου.᾽ ἐκ δ᾽ αὐτῶν ἂν εἴη xoi λιθόςτρωτον 

Pébagoc καὶ λιθολόγημα καὶ λελιθωμένον. καὶ κιόκρανα αἱ κεφαλαὶ 

20 τῶν κιόνων, καὶ ςτυλοβάτης fj τοῦ Δωρικοῦ κίονος βάεις, «πεῖρα 

ἰδὲ fj τοῦ Ἰωνικοῦ. μέρη δὲ οἰκοδομημάτων τοῖχοι Ὑπερείδης 

(fg 289 T) δὲ καὶ τοῦ παροδίου τοίχου εἴρηκεν. δόμοι, πτέρυγες, 

ἐφάρεη. cruloféórnv δ᾽ ἐν τῇ οἰκίᾳ ΤΤλάτων ὁ κωμικὸς εἴρηκεν ἐν] 

᾿ Ἑορταῖς (I 610. 42 Ko), ὀρόφοις δὲ καὶ θυρώμαει Θουκυδίδης 

(1 184, III 68). καὶ κιγκλίδες δὲ εἴδη θυρῶν. τὰ δὲ τῆς θύρας Eo] 

ἐτέτταρα ὠνόμαζον, καὶ τὸ ἐντὸς τῶν θυρῶν YevécOoi ἐντὸς τῶν 

ἐτεττάρων. τὰ δὲ ὑπέρθυρα ὑπερτόναια. Κρατῖνος δ᾽ ἐν Διονυςαλεξ-Ἶ 

ἐάνδρῳ (I 25. 42 Ko)! 

ἐπαραςτάδας καὶ πρόθυρα βούλει ποικίλα. ἢ 

so ἐπαςτάδας δὲ ἐΞενοφῶν (Mem 1Π 8. 9)), ἃς οἱ νῦν ἐξέδρας. καὶ 

1.2 τῆς παιδείας] nud Α || ? ὑπ. ἐπαίρειν] cf ὑπ. ἐγεῖραι 8 125.20 ποιεῖν À | 

9 Ὑπερίδ. AC || 10 épéyauev A | 12 mapauayóvac C | 14 veicomóbec A | 
22 δοκοί Bótticher | 27 τὰ δὲ ἔκθυρα ὑπερτόλεα A || 29 βουλη II fov- 

Ai € 

4 τύκος] VII 125 X 147 Suid || 10 — Harpocr ἀετός, Hes ἐρέψομεν || 12 μετα- 

πύργια Thucyd III 22 Harpocr | 14 Harpocr γειςίπους ete || 16 ópogíac Aristoph 
Vesp 205 Hes || 19 xaókpava] B A 105. 10: Πλάτων Λάκωειν I p 621.72 Ko || 23 Phot 

Hes gápcoc | ε«τυλοβάτης] Hes || 258 κιγκλίδες Schol Aristoph Eq 641 || 26 τέτ- 

Tapa ξύλα — Hes 
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HMAécBiov δὲ καὶ ἐκφατνώμα δὲ xoi κῦμα μέρη ἔργων ἐν Αἰεχύλου 

ἐΘαλαμοποιοῖς (fg 18)! 
ΡΨ ΞΡ TERCER —oM τ isa Ei can M 
* [ἀλλ᾽ ὃ μέν τις Λέεβιον φατνώματιϊ 

ἐκῦμ᾽ ἐν τριγώνοις ἐκπεραινέτω ῥυθμοῖς. 

128 ἔτάχα δὲ καὶ oi θαλαμοποιοὶ εἶδος τέχνης. καὶ «τεγάσματα μὲν δὴΐ s 

ὀροφῆς Ἡρόδοτος (II 155) λέγει, κατώρυχες δὲ λίθοι, oüc “Ὅμηρος 

t(Z 261) κατωρυχέας λέγει, οἱ τοῖς θεμελίοις ἐντιθέμενοι " καὶ θεμε-Ἶ 
ἐλίους δὲ λίθους αὐτοὺς ᾿ὠνόμαζον. κατῆλιψ fj μεςόδμη. xámvnv! 

ló€ καὶ καπνοδόκην Εὔπολις τὸ μὲν εἴρηκεν ἐν Βάπταις (I 279. 8),} 

τὸ δὲ ἐν Δήμοις (I 292. 133). λέγειν δ᾽ écri καὶ κατάγεια οἰκήματαΐ 10 

124 ἐκαὶ ὑπόγεια. ἔνι δ᾽ εἰπεῖν λίθον «κληρὸν καὶ λίθον πώρινον"Ἶ ὗλαι 

γὰρ οἰκοδομημάτων λίθοι, χάλικες, πλίνθοι, ξύλα, γύψος, κέραμος 

βετεγαςτήρ, ἐρέψιμα ξύλα, fà Θουκυδίδης (II 14) εἶπε τὴν ξύλωειν,Ἶ 

πηλός, ἄεβεετος, τίτανος, ἄσφαλτος. καὶ τοῖς μὲν χυτοῖς χρὴ τὰ 

οἰκοδομήματα Pcuvoeiv'] κολλᾶν, ευνάπτειν, ευναρμόττειν ευμπηγνύναι, 15 

ξευμβάλλειν, τιτάνῳ δὲ χρίειν, ἐπαλείφειν ὑβκαταλείφειν"ϊ ἐξαλείφειν, 

ἀπολαμπρύνειν, ἐφαιδρύνειν᾽ [᾿Ῥῥἀποφαιδρύνειν "ἢ, ἐἐπιλεαίνειν᾽, Κ᾿ βέπι-" 

126 βλεπτύνειν. καὶ] κονιάματα δ᾽ ἂν ὑεἴποις, καὶ τὸ ῥῆμα κονιᾶν,) καὶ 

τὸν τοῦτο δρῶντα κονιατήν᾽ l'Augiooc δὲ καὶ δρᾶμα Κονιατής (11} 

ἐν 242 Ko).| ἔργον δὲ τοῦ οἰκοδόμου καὶ τὸ ὑπερῷα ἐγεῖραι, ἢ ὡὲϊ 
ΕὙπερείδης (fg 120 T) ἔφη, καὶ περίδρομον ἐργάςαςθαι᾽ ᾿Αριετοφά- 

νης γὰρ ἐν Γήραι (fg 133) ἔφη 

zer cA UE MS Di aget 

dari S eetas xus NS Hier SES ne Ln rot 
t 

3 

) 
^. ; 

ἃ 

ἐκ τοῦ περιδρόμου cráca τῆς ευνοικίας. 

ἐργαλεῖα δ᾽ αὐτοῦ cüv τοῖς ξυλουργικοῖς εἰδήρια ῥἐλιθουργά, ειδήριαΊ 

λιθουργικά, τύκοι, ἀφ᾽ ὧν καὶ τὸ τυκίζειν, ὑπαγωγεύς, ἐὦ παρέξεον᾽, 

πέλεκυς, cráOun, μολύβδαινα, κανών, διαβήτης᾽ τὸ γὰρ μοχλίον τοι- 

χωρύχων écri ciórpiov. ἰκριοποιοὶ δ᾽ eiciv οἱ πηγνύντες τὰ περὶ τὴν 

ἀγορὰν ἰκρία. 

126 Καὶ μὴν καὶ γραφικὴ τέχνη μία τῶν ἐν kócuu τεχνῶν. ὃ δὲ 

5 

1 κύνημα Α | 3 τι II || 4 κίνημ᾽ ἐν A | τριγόνοις II | ἐμπεραινέτω A | 

5 crey.] korackeuácuara C || 8 κατειλῆφθαι ἡ u. Α | καπνὸν ἃ κάπην CO || 

14 χυτοῖς] αὐτῶν Α || 16 εἶτα λείφειν II BO | 17 ἀπὸφ Α in marg vp., ἐπιφ. 
in textu | ἐπιαίνειν II || 20 ὑπ. ἐγεῖρα cf 8 119. 7 | 23 ἐκ] ἐπὶ IX 39 | m. τὰς 

αὐτὰς cuv. Α | οἰκίας B 

8 κατῆλιψ Phot Hes Suid ('Apicropávnc R 574) | 11 πώρινον] Herodot V 

62 Hes | 18 cf X 182 | 19 κονιατής] Hes Suid λάκκοι κονιατοί Xen An IV 

2.29 cf Demosth III 29 | 25 τύκοι] VIL 118 X 147 Suid | τυγίζειν et ὑπαγω- 

γεύς Aristoph Av 1138 et 1149, Suid | 26 μολύβδαινα Phot Hes | 28 ixpía] 
Phot Hes Suid cf Pausaniae lex p 174. 1 Schwabe 
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τεχνίτης γραφεὺς γραφικός, xoi τὸ ἔργον γράφειν, καὶ τὸ émíppnuo 

γραφικῶς. ἀλλὰ καὶ ζωγραφία καὶ ζωγράφος καὶ ζωγραφεῖν καὶ ζῷα 

ποιεῖν" ἐρεῖς δὲ τὴν τέχνην μιμητικὴν ζῴων, ποιητικήν, ὁμοιωτικήν, 

καὶ τὸν ἄνδρα μιμητήν --- ὁμοιωτὴς γὰρ «κληρόν —, τὸ δὲ πρᾶγμα 

μίμηειν μίμημα, ποίηειν, óuotuciv, γραφήν, καὶ γράψαι, ποιῆςαι, μι- 

μήςαςθαι, ὁμοιῶςαι,. καὶ μὴν καὶ εἰκόνα εἴποις ἂν τὸ πρᾶγμα καὶ 

εἰκαείαν xai etkacua, καὶ τὸν ἄνδρα εἰκαςτικόν, καὶ τὸ ἐπίρρημα εἰ- 

καςτικῶς, καὶ τὸ ῥῆμα εἰκάςαι. ἔξεςτι δὲ καὶ ςκιαγραφίαν εἰπεῖν τὸ 

πρᾶγμα, καὶ τὸν ἄνδρα «κιαγράφον καὶ ςκιαγραφικόν, καὶ τὸ ἐπίρρημα 

ςκιαγραφικῶς, καὶ τὸ ῥῆμα «κιαγραφεῖν. τὰ δὲ μέρη τῆς τέχνης 

ὑποτύπωεις ὑπογραφή «κιαγραφή, καὶ τὸ ἐργαλεῖον γραφὶς ἢ ὑπο- 

γραφίς, καὶ αἱ ὗλαι πίνακες καὶ πινάκια ὡς "Icokpátnc (XV 2), κηρός, 

χρώματα, φάρμακα, ἄνθη. κηρὸν τήξαεθαι ζἐμίξαεθαι! βχέαεθαι, χρώ-ἢ 

ὕματα κεράςαι ἐκεράςαςεθαι μίξαι ἢ ευμμίξαςεθαι ἐευγχέαι) ευγχέαεθαι, 

γραμμὴν ἑλκύεαι, «κιὰν ὑποτυπώςαςθαι, «κιὰν ἐβπεριγράψαεθαιἢ᾽ 

[περιγράψαι, «κιὰν ὑποβαλέεθαι, ἐςκιὰν mrepieverketv!, ἢ ςκιὰν ὑπερ- "ἢ 

Dl'everketvM ἢ, χρῶςαι ἐπιχρῶςαι ἀποχρῶςαι, ἄνθεει φαιδρῦναι, χρᾶναι 

ἐπιχρᾶναι ἀποχρᾶναι. ἐἐφ᾽ οὗ δὲ οἱ πίνακες ἐρείδονται ὅταν γρά-Ἶ 

ἔφωνται, ξύλον écri τριεκελές, καὶ καλεῖται ὀκρίβας τε καὶ κιλλίβας.} 
40 τὰ δὲ χρώματα ἀνδρείκελον, Ócrpeov, πράεινον, κροκοειδές, κυανοῦν, 

κιννάβαρι, ξανθόν, φαιόν, φλογόλευκον, ἐλευκόφαιον, λευκόν), μέλαν, 

μελαμβαφές. 

Ἔτι τοίνυν οἱ ἐξ ἀγορᾶς ἢ ἐκ λιμένος κομίζοντες ἀχθοφόροι, 

ἀμφορεαφόροι, καὶ τὰ ῥήματα ἀχθοφορεῖν καὶ ἀμφορεαφορεῖν, ὑδρο- 

45 φόροι, ξυλοφόροι, ςκευοφόροι, ὑληφόροι καὶ ὑληφορεῖν, ἐπλινθοφόροι᾽ 

ἑκαὶ) πλινθοφορεῖν, ἐπηλοφόροιϊ καὶ πηλοφορεῖν, ξυληγοί, [ἀφ᾽ ὧν! 

[καὶ τὸ ξυληγῶν εἴρηκε Δημοςθένης (XIX 114)! φρυγανοφόροι᾽ 

τὸ δὲ ὄνομα ἐν τῇ Λυείου πρὸς Μετάνειραν ἐπιετολῇ (fg 256 T). 
[καὶ ξυλοφορίαν δὲ ἔφη Aucíac (fg 820 T). τὸ δὲ cóumav εἰπεῖν, 

80 μιεθωτοί, καὶ ὼς Φρύνιχος (I 389. 14 Ko) μιςεθώτριαι αἵ γυναῖκες. Ἶ 

Γἔξεςτι δ᾽ ἐπ᾿ αὐτῶν καταχρήςαςθαι καὶ τῷ φορτητγοί, ἐπεὶ καὶ τὰ 

κομιζόμενα ὑπ᾽ αὐτῶν εἴποις ἂν φορτία φορήματα ἄχθη. [Tí μέντοι 

οι 

1 e 

1 σι 

4 ὀκνηρόν A | 6 ὁμοιῶ(ου Β)εθαι BC || 7 ante etxacua add ΒΟ εἰκὸς καὶ || 
11 εκιαγραμμή II BC | 12 ὗλαι] αἵλαι II | 16 ὑπογράψαι Α | 19 καλλίβας A 

κιλαίβας S κιλέβας F | 20 πράειον A ]| 24 ἀμφορεῖς dqopot x. τ. A ἀμφοραιαίμ S)- 

φορεῖν x. τ. II ἀμφοραιαφόροι x. τ. C | ἀμφορεῖν &qopeiv ἃ || 24. 25 ὑδριαφόροι 

II BC | 25 ó1op. IL C 

5 ὁμοίωςις Plat Rp 464 C | 9 Phot ςκιαγράφος᾽ ὁ νῦν ckxqvorpágoc* οὕτως 
»Ἀπολλόδωρος Hes || 19 óxpígac] Photius J- Hes aliter (τινὲς δὲ κελλίβας τριςκε- 

Aeic) | κιλλίβας] Hes || 21 κιννάβαρι] Hes 
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ἐφορτηγῷ ἐπὶ τῶν τὰ φορτία ἀγόντων ἐμπόρων κέχρηται Αἰεχύλος 

[έν Φρυξὶν ἢ Λύτροις (fg 263)! 
ξἀλλὰ ναυβάτην 

φορτηγόν, ὅετις ῥῶπον ἐξάγει χθονός. 

ἰφόρτακας μέντοι fj παλαιὰ κωμῳδία (III p 418.102 Ko) τοὺς ἀχθο-Ἶ 

φοροῦντας ἐκ τοῦ ἐμπορίου καλεῖ. τὸ δὲ ξύλον ἐφ᾽ οὗ τὰ εκεύη 

κατηρτημένα ἔφερον, εκευοφόριον ὑπὸ Πλάτωνος ἐν Διὶ κακουμένῳ 

(I 614.50 Ko) ὠνόμαεται. εἰ δὲ καὶ προυνίκους τοὺς μιςθωτοὺς οἱ 
νέοι κωμῳδοδιδάτκαλοι ὠνόμαζον (III p 468. 333 Ko), τὸ ὄνομα Βυ- 
ζαντίων ἦν, ὅθεν καὶ Βυζαντίους αὐτοὺς ἀπεκάλουν. οἱ δὲ Κολωνίτας, 

ὡς Ὑπερείδης (fg 12 T): δύο γὰρ ὄντων Κολωνῶν ὁ μὲν Ἵππιος ἐκα-} 

᾿λεῖτο, οὗ (ζοφοκλῆς μέμνηται ὡς Οἰδίποδος εἰς αὐτὸν καταφυγόντος, ἢ 

[δ᾽ δ᾽ ἦν ἐν ἀγορᾷ παρὰ τὸ Εὐρυςάκειον, οὗ ευνήεςαν οἱ μιςθαρνοῦν- ἢ 

ἔτες᾽ ὅθεν καὶ τοῦτ᾽ ἔςτιν εἰρημένον, 

LOy' ἤλθες, ἀλλ᾽ ἐς τὸν Κολωνὸν ἵεςο.Ἶ 

τύλη δ᾽ ἐκαλεῖτο f] ἐπὶ τοῖς τραχήλοις αὐτῶν ὑπὸ τῶν ἀχθῶν τινο- 

μένη τριβή. τὸ δὲ ἔργον αὐτῶν φορά, καὶ Ó μιεθὸς κόμιςετρον᾽ ξεἴποι 

[δ᾽ ἄν τις αὐτὸν καὶ φέρτρον καὶ φορεῖον. 'Apicropávnc δ᾽ ἐν τοῖς 

ΕἭρωει (300) δοκεῖ τὸ κόμιετρον κατὰ τὸ νῦν ἔθος εἰρηκέναι τὴν 
φοράν, ὅταν εἴπῃ 

Γὀβολῶν δεουςῶν τεττάρων καὶ τῆς φορᾶς. 

τούτῳ δ᾽ ἂν ἐοίκοι καὶ τὸ ἐν τοῖς Φίλοις Εὐπόλιδος (1332. 271 Ko)! 

[τί μιςεθοῖ; ποῖ; πόςη τις ἣ φορά; 

τάχα δ᾽ ἂν καὶ κοπροφόροι εἶεν ἐκ τούτων, kai κοπραγωγοί᾽ P'Api-! 

᾿ςτοφάνης (fg 929) μὲν γὰρ εἴρηκε κόπρου ἀγωγάς, καὶ ἀλλαχοῦ 

8 ἀλλ᾽ ἀναιβάτην A II || 4 ρόπον II || 5 φορτικὰς II || 7 ς«κευοφόρια B. ckevo- 

qopeio ἃ | 9 κωμωδιδ. II νομοδιδ. C | 10 κολωνῶπας ἃ | 12 (ζοφοκλῆς] Ai- 

εχύλος A | 15 ὅτι 50. ἃ | tec A | κωλ. II || 17 xoutcrpa A || 18 φέτρον II 

φόρετρον ἃ | 19 γήρωςι ἃ | 21 óf. δ᾽ icuc τεττ. FC | 23 τιμῆς: εἴποι τίς 

Tóc] ἡ διαφορά À | πόεη τι fj F | 25 κοπραγωγάς C κοπραγωγεῖν Dindorf 

7 ckevogópiov] cf X 17 Phot | 8 Herodian Il 445.7 τὸ προύνεικος διὰ διφθόγ- 

You γράφεται cf BA 1416 Ael Dionys ap Eustath 983.48 (p 202 Schwabe) Phot 

προύνεικος Suid, Bachm L 1 358. 1 Hes προυνικοί | 10 sqq κολωνίτας] Harp xo- 

λωναίτας "Ym. ἐν τῷ πρὸς ᾿Απελλαῖον 1T. T. θηςαυροῦ. τοὺς μιεθωτὰς x. ὠνό- 

μαζον, ἐπειδὴ παρὰ τῷ κολωνῷ εἰἱςτήκεςαν, ὅς ἐςτι πληςίον τῆς ἀγορᾶς... ἣν 

δὲ καὶ ἕτερος κολωνὸς... περὶ τῶν κολωνῶν Διόδωρός τε ὁ περιηγητὴς καὶ 

Φιλόχορος ἐν γ΄ ᾿Ατθίδος διεξῆλθεν || 15 -- Suid Hes (App proverb IV 49) || 
16 τύλη Ael Dionys ap Eustath 1320. 50 — 177. 6 Schw Photius ('Apicropávnc 

Acharn 860) Hes | 18 φέρτρον] Hom C 236 IX 159 Suid Hes qéprpov φορεῖον 

15 

20 
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t(fg 662) ἱκοπρολογεῖ κόφινον λαβών, TIAáruv δὲ ὃ κωμικὸς (I p 661.7 
1222 Ko) ἱκοπραγωγοὺς vacrépac, ᾧ xoi ἐπ᾽ ἐκείνου xpncréov.] xoi 
κοπρολόγοι δ᾽ àv οὗτοι λέγοιντο, καὶ τὰ ευλλεγόμενα ὑπ᾽ αὐτῶν 

κόπρια καὶ κόπρος, ὧν ἀπὸ μὲν τῆς κόπρου οἱ κοπρῶνες, ἀπὸ δὲ 

5$ τῶν κοπρίων παρὰ (roic| πλείετοις οἱ βολεῶνες. [Crpárric ἐν τῷ Φι-} 

ἐλοκτήτῃ φηεὶν (I 124. 43 Ko)! 

[οὐδ᾽ ἐν κοπρίᾳ θηςαυρὸν ἐκβεβλημένον.Ἶ 

ἐκ δὲ τῶν φερόντων καὶ εκατοφόροι. 

[Ai μὲν κυνηγετικαὶ τῶν τεχνῶν πρὸς ταῖς εἰρημέναις,} οἱ μὲν 

10 δρῶντες θηρευταί, κυνηγέται, καὶ τὸ ῥῆμα κυνηγετεῖν καὶ τὸ" ῇ 

θηρᾶν" ἢ, ὥςπερ ὀρνιθευταὶ καὶ ὀρνιθοθῆραι, τὸ δὲ ῥῆμα ὀρνιθο- 

θηρᾶν ᾿ Τηλεκλείδης εἴρηκεν ἐν Πρυτάνεειν᾽ (II 216. 26 Ko)! 

εὐχροεῖν, ξὀρνιθοθηρᾶν,} εωφρονεῖν. 

κυνηγεῖςεθαι, ἰξεύεςεθαι, τάχα δ᾽ ἂν τούτοις προςήκοιεν καὶ οἱ ἀλεκ- 

15 τρυονοτρόφοι, ᾿οὺὗς ὠνόμαςεν ἐν ᾿Αξιόχῳ Αἰεχίνης (p 215. 14 Dittmar) 3 

Φρύνιχος μὲν γὰρ ἐν Κρόνῳ (I 378.13 Ko) καὶ ἀλεκτρυοπώλιον 
εἴρηκεν, [ὥετε καὶ ἀλεκτρυοπωλεῖν ἂν εἴποις. ícuc δὲ καὶ ὀρτυγο- 

τρόφον᾽ ὁ γὰρ ὀρτυγοκόπος écriv ἐν χρήςει, καὶ ὀρτυγοπώλης. βκαὶ 

ἐετυφοκόμπους δ᾽ αὐτοὺς οἱ κωμῳδοὶ καλοῦςιν, ὡς τὸ ἔκοπτον τοὺς 
20 ἐὄρτυγας. καὶ ὕ'τὸ δ᾽ ἠ ἐτρύλιζον καὶ τὸ ἀνεκνάδαλλον τῶν ὀρτυγοκοπι-} 
κῶν. ἁλιεῖς, ἀςπαλιευταί, δικτυεῖς δικτυουλκοί᾽ καὶ δικτυοβόλοι δὲ 

οὗτοι καλοῦνται, ὡς οἱ τῷ πόρκῳ χρώμενοι πορκεῖς. γριπεῖς, épko- 

Onpeuraí, πορφυρεῖς πορφυρευταί, ς«πογγοθῆραι᾽" [xoi ς«πογγοκολυμ-Ἶ 

᾿βηταὶ δὲ Λυκοῦργος εἴρηκεν ἐν τῷ κατὰ Μενεςαίχμου (p 211.17 Tur).! 

25 κολυμβηταὶ ἰ ὕφυδροι, κολυμβηταὶ ἢ δυόμενοι᾽ ὁ γὰρ δύτης εὐτελές, 

᾿εἴρηκε δ᾽ αὐτὸ Ἡρόδοτος (VIII 8) ἐπὶ τοῦ (κυλλίου. νεῖν δ᾽ ἐξ] 

lómríac μάθημα κολυμβητῶν εἴρηκεν ᾿Αριετοφάνης (fg 665) καὶ Πλά-Ἶ 

8 κοπροφόροι À || ὅ πλείετοις λιθοβολεῶνες A || 7 οὐδὲν κόπρια A || 8 «κια- 

δηφόροι II ΒΟ καὶ λαμπαδηφόροι add BC | 9 αἱ μὲν ποιητικαὶ καὶ πρακτικαὶ 
τῶν τ. II | 10 κυνηγῆςαι Α | 11 ὀρνιθοθηρευταὶ καὶ τὸ θηρᾶν ὀρνιθ. Tn. A || 

12 πρυτανεῦειν α τρυτανέειν 11 | 13 ὀρνιθοθηρεῖν Dindorf | 14 κυνηγῆςαι ἰξ- 

εὔοντε À || 16 ἀλεκτρυονοπώλιον À ἀλεκτρυοπωλητήριον II BC corr Henr Stepha- 

nus | 17 ἀλεκτρυονοπώλην Α || 18 ὀρτυγοτρόφος A || 19 ε«τυφοκόμπους II C sie edd 

Aristoph Av 1299 ςτυμφόκους ἃ cf IX 107 || 20 éróMZov II | ἀνεκδάδαλον A 

ἀνεκαλλον II. ἀνέκααν ἄλλον C corr Kuehn ex IX 108 et Hes | 20. 21 ὀρτυγητικῶν 
SC ὀρτυγικῶν F | 22 mopxeic Canter xpuveic A κρωπεῖς II BC | γριφεῖς Α γρυ- 
πεῖς Π | 24 uevecévou A | 25 ὑδροκολυμβηταὶ A | 26 εκυλαίου II 

6 βολεῶνες] Harp Suid (Et M 204.25) An Ox II 492.3 || 11 ὀρνιθευταί] Aristoph 

Av 526 Plat Lg 824 Harpocrat | ὀρνιθοθῆραι Aristoph Av 62 | 18 ὀρτυγοκόπος 
ei 19 ςτυφοκόπος Brunck metro flagitante corr Aristoph Av 1299 cf Schol Suid 
Hes || 23.24 ςπογγοκολυμβηταί] BA 301.27 || 25 κολυμβ. ὕφυδροι Thucyd IV 26 
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των (Rp VII 529€ Phdr 264 A).1 ῥητέον τοίνυν νεῖν [oiaveiv," 
Pmrapaveiv καὶ παρανέοντεςἢ, νήχεεθαι ἐἱηαπαρανήχεςθαιϊ ó1u1vrjxec8au, 

διακολυμβᾶν κατακολυμβᾶν, ἐπικυματίζειν, ἐπιπολάζειν τῷ ὕδατι, ἐπι- 

γήχεεθαι ἐπιφέρεεθαι, κολυμβᾶν, ἀφ᾽ οὗ καὶ κολυμβήθραν ὁ Πλάτων 

(Rp V 483 D), δύεεθαι ὑποδύεεθαι ἐκαταδύεεθαιὴ τριόδοντι χρωμένους, 

πληγῇ, κάμακι, πυρίαις. αἱ τέχναι αὐτῶν θηρευτικὴ θήρα, ῥἐκυνη-] 

ἐγετικήϊ, ὀρνιθευτική ὀρνιθεία, ἰξευτική, ᾿βάλιευτική ὑἁλιεία, ἀςπα-" ἢ 
βῇβλιευτική,ὶ ἀγκιςτρεία ἀγκιςτρευτική ἢ .δικτυοθηρευτική ἀμφιβληςτρευ- 

τική ξ᾿ἑρκοθηρευτική! κολυμβητική δυτική, τριοδοντία, πληκτική, πορ- 

φυρευτική, ςπογγοθηρική, πυριευτικῆ. κυβερνῆται δὲ καὶ πρωρᾶται 

καὶ ναῦται᾽ οἷς προςήκουςει [xai oi παρ᾽ ᾿Αριετοφάνει (fg 825) ναύ-Ἶ 

ἔτριαι, καὶ πάνθ᾽ óca ἐκ νεῶν ὑπηρετικὰ εἴδη τεχνῶν φθάνει προ-Ἶ 

ξειρῆεθαι. δίοπος δὲ ὁ ἐπόπτης τῆς νεώς᾽ "Apicropávnc δὲ ἐν Λη-ἶ 

βμνίαις (fg 5812) εἴρηκε καὶ ναυφύλαξ.ἢ 
πρὸς δὲ τούτοις ἔτι γεωργοί, φυτουργοί, ἀμπελουργοί, κηπ- 

oupoí κηπεῖς, ἀλεοκόμοι, ἐλαιοκόμοι, θριαςταί, cukupoí. γεωργία 

ἐγεωργική., l'Poureía φυτευτική ἢ ἐφυτουργία) φυτουργική, ἀμπελουρ- 

vía, κηπουρία, ἀλεοκομία ἀλεοποιία ἀλεοκομική, [ἐλαιοποιίαἢ ἐλαιο- 

κομία ἐλαιοκομική. καὶ τὰ ἔργα γεωργήματα, φυτεύματα, φυτουργή- 

ματα ἐἀμπελουργία ἀμπελουργήματα, κηπεύματα! κῆποι, παράδειςοι, 

ἄλεη. καὶ γεωργικοΐ, puroupYikoí, ἀμπελουργικοί, κηπουρικοί, ἀλεο- 

κομικοί. καὶ τὰ ἐπιρρήματα γεωργικῶς, ξἐφυτουργικῶς}, ᾿ἀμπελουρ- ἢ 

ὑἡγικῶς, κηπουρικῶς, ἀλεοκομικῶς. καὶ τὰ ῥήματα γεωργῆςαι, φυτ- 

ουργῆςαι, ἀμπελουργεῖν fxoi ἀμπελοςετατεῖν!, κηπουρεῖν, ἀλεοκομεῖν, 

ἐλαιοκομεῖν᾽ καὶ βωλοκοπεῖν δὲ ᾿Αριετοφάνης (fg 101) λέγει. τὰ δὲ 

ἐν μέρει τούτων προείρηται. καὶ ἔριθοι δὲ καὶ τρυγήτριαι {ἑκαὶ 

[καλαμητρίδες καὶ moócrpiail | καὶ φρυγανίετριαι εἶεν ἂν ἐκ τούτων, 

καὶ ποάζειν καὶ φρυγανίζειν. Μηδικὴν δὲ πόαν ἔλεγον χόρτου τι 

εἶδος. ὃ δὲ χόρτος καὶ χιλὸς καὶ βοτάνη καὶ κράςτις, fàg' οὗ καὶ 

ἰτὸ ἀγγεῖον ὃ ἐπὶ τῆς φάτνης κατήρτων ἐπὶ τῷ χόρτῳ κραετήριονΐ 

β ὠνόμαζον. 'críyov δὲ δένδρων᾽ λέγει Ξενοφῶν (Oecon IV 21), xoi 

5 τριοδοντία A || 6 πληγῇ] πλάτει C. | πυρείοις A. || 12 νεφῶν II | 14 νεὼς 

φύλαξ Α νεω(ο)φύλαξ II || 16 ἀλεακόμοι BC || 26 épixot A. || 28 φλυγανίζειν A | 

29 κρατίς A || 30 ἐπὶ] πρὸ ἃ 

13 bíomoc] Ael Dionys ap Eustath 203. 14 — p 143 Schwabe: δίοπος ὁ 

vauQUAGE . . . παρ᾽ Αἰεχύλῳ fg 232 Erotian p 31.6 Nachm. διόπῳ ... παρ᾽ 

᾿Αριςτοφάνει ἐν ᾿Αττικαῖς λέξεει... Harpocrat Suid — Et M, Et Gud || 14 vav- 

φύλαξ] Phot s v ναυτοδίκαι ΒΑ 283 || 15 ἀμπελουργοί] Phrynich praep soph p 155. 
16 Borr 'Apicropéávnc (Pa 190), Phot | 16 θριαςταί] cf Hes OpidZew | 21 κη- 

πουρικοί] Plat Min 317 B || 30 κραςτήριον] οὗ X 166 
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Lénepracíav (Cyrup III 2. 22) τὸ τὴν ἀλλήλων ἐργάζεςθαι. 'καλαμύ- 
ἔμενον’ δὲ Κρατῖνος (I 125. 470 Ko) εἴρηκεν. τῶν δὲ τοῖς κηπουροῖς} 
[ὑπηρετούντων écri καὶ τὸ κηλώνειον: οὐ μόνον γὰρ Ἡρόδοτος 143 

[(1 198) μνημονεύει, ἀλλὰ xai ᾿Αριετοφάνης (fg 679)! 

5 [ὥςτ᾽ ἀνακύπτων xoi κατακύπτων τοῦ εχήματος εἵνεκα τοῦδε 

ξκηλωνείου τοῖς knroupoic.! 

καὶ cukupoi δὲ oi τὰ εῦὗκα φυλάττοντες καλοῖντ᾽ ἄν, καὶ τὸ ἔργον 

cukupeiv. καὶ ἐρινάζειν μὲν τὸ τὰ ἐρινὰ ἀφαιροῦντας εἰς θύλακα 

E — épivà γὰρ τὰ τοῦ ἐρινεοῦ (cüka| — εὐκάζειν δὲ τὸ 

ὑβτὰ τῆς εὐκῆς, καὶ θριάζειν τὸ ῇ φυλλολογεῖν τὴν εὐκῆν. τὰ δὲ 144 

Ero τὰ ἐν τοῖς cókoic ψῆνες καὶ κνῖπες, l'Apicropévouc. εἰπόντος 

(Av 590) 
Ixvirec καὶ ψῆνες} τὰς cuküc οὐ κατέδονται. 

τραςιὰ δὲ οὐ μόνον τὸ ἄθροιςμα τῶν εύὐκων, ἀλλὰ καὶ τὸ ἐκ καλάμου 

15 πλέγμα, ἐφ᾽ οὗ ψύχεται. 

πολλῶν δὲ προειρημένων ἐγεωργικῶν καὶ τάδε ῥητέον, ὅτι κε- 

δρίδες μὲν ὃ τῆς κέδρου καρπός, μεμαίκυλα δὲ Ó τῆς κομάρου. καὶ 145 

μετόρχιον μὲν καλεῖται τὸ μεταξὺ τῶν πεφυτευμένων, (vi ó ε«τίχος 

ὄρχος ὀνομάζεται, ςεφῦρα δὲ τὸ μεταξὺ τῶν ἀρηρομένων ἀνέχον, 

30 καὶ ὑποςφυρίςαςθαι οἱ ποιηταὶ τὸ ὑπαρόςαι λέγουςιν.ἢ ὁμοίως δὲ τῆς 

ἀμπέλου τὸ ἀπὸ γῆς ἕως τῆς ἐκφύςεως τῶν κλημάτων Κι "καλεῖται ῆἢ 

. τῶν δένδρων αἱ παραφύεεις, ἃς εἴποις ἂν καὶ Γἀποβλαςτήματα! 

Ixorà Πλάτωνα (Conv 208 B)! ἢ μᾶλλον παραβλαςτήματα, αὐτομολίαι 146 

καλοῦνται, καὶ μολεύειν τὸ ταύτας κόπτειν, ὡς τὸ τὰ πρέμνα πρεμνί- 

350 Lew [έν γοῦν τῷ ᾿Αττικῷὼ νόμῳ τῷ περὶ τῶν κοινωνικῶν γέγραπται" 

[μὴ ἀνθρακεύειν μηδὲ μολεύειν μηδὲ πρεμνίζειν.᾽ 1 τὸ μέντοι δρέ-ἢ 

ἵπεςθαι τὸν τῆς ἐλαίας καρπὸν ἐλαιοῦν ἔλεγον, καὶ τοὺς τοῦτοϊ 

1 ἐπεργίας ΠΟ | ἄλλων A [|| 6 κηλώνιον II || 8 θύλακον ILC || 9 καττή- 

θεςθαι II | épivoO Α ἐριναίου II C || 183 xarébovrec B | 16. 17 κεδρὶς BC || 17 με- 

μύκηλα ἃ μεμήκυλα BC | 18 μετόραιον ἃ || 18.19 «τοῖχος copkóc ὄν. A | 

19 àvqpnuévuv A ἀγηίρη C)picuévov. BC | 20 ὑποεςεφυρεῖεθαι II [-ὑπαγορεῦ- 

cat À | ὁμοίως] óunpoc A || 21.22 καλεῖ. τὰς T. ὃ. À | nulla in edd lacuna || 

22 ἀναβλ. A | 23 αὗται μολίαι A I1 || 24 «κόπτειν C. ckomeiv B | 25 ἐν γοῦν -- 

θωρακο p 94,9 desunt in C duplici folio (cf p 99,29) exscisso | 26 gm" προ- 

πρεμνίζειν II 

1.2 καλαμώμενον] Hes Bachm L 266. 30 cf Lex rhet ap Eustath 1181.51 

— Ρ 346 S8chwabe Phot Suid s καλαμᾶται | 14 vpació] Aristoph Nub 51 cf 178 

et X 193 Ael Dionys ap Eustath 1625.12 — p 210 Schwabe, Bachm L 382.6 
Phot (Εὔπολις) Suid Hes Et M 747. 7 Gud 523.5 | 20 ὑποςφυρίςαςθαι nemo ad- 
hue invenit | 26 μολεύειν] Hes μολούειν (sic) ἐγκόπτειν τὰς παραφυάδας 
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ὑποιοῦντας éAaicrfjpac, καὶ τὰς ῥάβδους aic xarapáccouci τὸν καρπὸν 

(pakrpíac. τὸ δὲ ἀνατρέφειν τὰ φυτὰ μοεχεύειν ἂν λέγοιτο. xoij ü 

147 (£uctüc μὲν καὶ cróácic fj ἀμπελόφυτος ví, ei μὴ xarà «τοῖχον [etn d 

lmepureuuévn, croixüc δὲ fj κατὰ «τοῖχον, fj δὲ ἄλλως δαςεῖα δέν-" 

ἔδροις οὐχ ἡμέροις ὁρκάνη.} ὑῥεὶ δέ τις καύςειε τὴν ὕλην, τὸ χωρίον s 

ἱδιὰ τὸ ἔργον ῥωχμοὺς ἐρεῖς. ὡς δὲ Ó τῆς ἀμπέλου κλάδος [To fiut] 

[xoci ὃ τῆς ἐλαίας θαλλός, οὕτω καὶ ὁ τοῦ φοίνικος ςπάδιξ. ἐπεὶ 

[6€ τοῖς γεωργικοῖς προςέθεμεν καὶ τὰ μελιττουργικά, icréov ὡς oi 

[ómoi καὶ αἱ καταϊδύςεις τῶν μελιττῶν καλοῦνται κύτταροι, oi δὲ 

148 l'év αὐτοῖς] «κώληκες ἢ cxabóvec ἢ νύμφαι, ἐπειδὰν ἤδη πτεροφυῶ- 1 

tav. οὗς δὲ «καπτῆρας καλεῖ ZevooUv(?), οὗτοί eiciv oi cka-1 L| 

(maveic. ckagéac δ᾽ αὐτοὺς Ἄρχιππος καλεῖ (I 688. 44 Ko)] 

ρα mw 

ae s ma τεξυ 
ἜΣ ὩΣ ΣΟ SC 

» 
tt 

sig s wr uen n Met 

[ιεκαφεῦει κηπωροῖει τοῖς τ᾽ óvgAéraic, 

[xoi ταῖς γυναιξὶ προςέτι ταῖς ποαςτρίαις.ἣ 

ὑτὴν δὲ ςμινύην ᾿Αριετοφάνης (fg 855) εμινύδιον καλεῖ. τῶν δὲ cxa-1 15 

149 ἑἱπανέων ἐργαλεῖόν ἐςτιν fj ckamávm. καὶ τὸ μὲν καρποῦεθαιῇ 

ἑκάρπωειν λέγει Ξενοφῶν (Cyr IV 5.16), ἣν οἱ νῦν καρπείαν, aoro" 
[δὲ τὸ καρποῦςθαι καὶ καρπίεαςθαι Ὑπερείδης ἐν τῷ πρὸς Λυείδη- "ἢ 

l'uov (fg 144 1).} καὶ τὸ ῥῆμα καρπεύειν᾽ [λέγει γοῦν ἐν τῷ 
[πρὸς Θαείους [εὐθὺς δὲ καρπεύεινἢ ἢ ἀγαθὴν καὶ πλείετην χώραν. ἢ 30 

[à δὲ καρπεῖα ἐν τῷ Γηρυτάδῃ ᾿Αριςτοφάνης (fg 177) εἰπὼν τὸ 
160 βεὐκαρπεῖν ἐν Τατηνιςταῖς (fg 517) καρπεύειν λέγει. τὸ μέντοι fi^ 

[᾿ζοῦεθαι τὸν εἶτον ευγκαρκινοῦςθαι ἔλεγον, ὅθεν καὶ Φερεκράτης ἐν" 

[τοῖς Αὐτομόλοις (I 151. 20 Ko) ἔφη “ἵνα τὰ λῇα εὐυγκαρκινωθῇ.᾽ ̂  
(10 δὲ ἀμῆςαι καὶ θερίςαι᾽ [xoi τὸ πρᾶγμα οὐ μόνον θέρος ἀλλὰ καὶ s5 

[θεριεμὸν Αἰεχίνης εἴρηκεν ὁ (ζωκρατικός (fg 58 Dittmar), ᾿Αριςετο-" 

ἐφάνης δὲ καὶ γυναῖκα θερίετριαν (fg 188) καὶ gpvravicrpiav 

rg, σελ o mre τυ σε ας RUN mu τω eri ue dan Aere LABS: as 

JE E lx ace 

Rame E CE ρόξξεος 

1 λαιςτῆρας A. || 2 ῥακτρίας] τρακουρίας Α || 3 £ucràc] ζυγὰς À | cráceic IT B 

cucráceic Ed pr || 5 ópxóun A | xAáceie B | 6 ἔργ. τοὺς fu(w Β)χμοὺς IL B 
ὀρόγχους ἃ cf Hes ópoykot || 10. 11 περιί(ο Β)φυῶςει AB || 18 «καφεὺς κηπουρ. II | 

τε ὠνηλάειν S τεὸν ἠλᾶςι F | 14 mpoacretac Α ποατρίαις II || 15 cunvonv cun- 
ναῖον 'A. x. II || 22 ἐν τοῖς ἀγωνίςεταις α | καρπεῖν II | 22.23 ριζωθῆναι II || 

25 Oepícoi] ἀρῶςαι A 

2 poxrpíac] X 130 Phot Hes | μοεχεύειν] Demosth XXV 48 Phot Suid 

Hes | 3 £ucràc] VI 159 Hes Phot | 5 ópkxávn] Harpocr — Suid (Λυκοῦργος 

xarà Λυκόφρονος β΄ Phot | 6 ῥωχμοὺς Hom V 420 Hes Suid | 7 θαλλός] 
I237 Ael Dionys ap Eustath 1557. 24 — p 170 Schw Phot Suid Hes | 9 κύτ- 

rapoi] Phot Schol Aristoph Pac 198 Thesm 516 Hes | 10 cxabóvec] Phot Suid 
Hes | νύμφαι] Phot Hes | 23 ευγκαρκινοῦςθαι] Harpocr καρκίνος Phot Suid Hes 
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(fg 881). τὸ μέντοι τῆς TTpouvíac ἀμπέλου κλῆμα πράμνημα κα-" 

[λεῖται. καὶ τὸ μὲν ξύλον ἐν ᾧ τοὔλαιον πιέζεται ὄρος, τὸ δὲ 

- Écxowwíov ᾧ τὰ ξύλα καταδεῖται τοπεῖον. ὁ δὲ κρατὴρ εἰς ὃν ἀπορρεῖ 
[τοῦ ἐλαίου τὸ πιεζόμενον τριπτήρ, ἐν dj δὲ τὰς «ταφυλὰς βάλλου-" 

5 [cv oi τρυγῶντες «ταφυλοβολεῖον᾽ ὁμοίως δὲ i) ἐμπατοῦνται ληνός." 

τὰ δὲ ὀνόματα ταῦτ᾽ ἐςτὶν ἐν τῷ 'lcaíou πρὸς Διοκλέα ὕβρεως 

ἔ(Ρ 2391. 7 Tur) ὁ μέντοι τὰς μάνδρας καθαίρων, εἴτε ἀνὴρ οὗτος ἢ 
[εἴη εἴτε γυνή, εηκοκόρος λέγεται. τὸ δ᾽ ἐκ τῶν ςτεμφύλων πιεεθέν-" 

των ἀπορρεῦςαν τρυγηφάνιον. ἐπίμορτος δὲ rfj παρὰ (όλωνι fj ἐπὶ 

10 [μέρει γεωργουμένη, καὶ μορτὴ τὸ μέρος τὸ ἀπὸι᾽ τῶν γεωργῶν Ἢ 

[τὸ δ᾽ ἐπὶ τετάρτῳ μέρει νέμεεθαι τετραχίζειν. οἱ δὲ καλούμενοι 

[νῦν τῶν ἀμπέλων ἐπίτραγοι θυμάλωπες βέλέγοντοϊ. καὶ ὃ μὲν πρὸ 

l'üpac πεπαινόμενος καρπὸς πρῶμος ἐν Λημνίαις ᾿Αριετοφάνους ἢ 

(fg 3973): καὶ πρῷα [bé κάρπια! ὁ αὐτὸς εἴρηκεν (Vesp 264). 
τα [εοῦκα δὲ τῶν διφόρων ἐν Κραπαταλοῖς Φερεκράτης (I 1172. 91 Ko). 

τὰ δὲ φυτευτήρια τῶν εὐκῶν cuxíbac ᾿Αριετοφάνης ἐν ταῖς Λημ-" 

Evtoic (fg 814}. 
ΕΠ οιητικαὶ δὲ τέχναι καὶ αἵδε. αὐλοποιός, γλωττοποιός, αὐλο- ἢ 

ἔτρύπης, αὐλοποιία γλωττοποιία, γλωττοποιητικῶς αὐλοποιητικῶς" 

40 [ αὐλοτρυπητικῶς. καὶ τὸ μὲν ἀγγεῖον τὸ τὰς γλώττας ἔχον γλωτ-" 

l'rokouetov, fj δὲ τῶν αὐλῶν θήκη ευβήνη. πάλιν δ᾽ αὖ λυροποιός ἢ 

l'Aupomoiía, λυροποιητική ἤλυροποιητικόςἢ λυροποιητικῶς "Apicro-" 

l'pávnc δ᾽ ἐν Δαιταλεῦει (fg 240) καὶ λυρωνίαν που λέγει. πληκτρο-ἢ 

[ποιός πληκτροποιία, πληκτροποιική πληκτροποιικός πληκτροποιικῶς.Κὶ 

45 [χορδοποιός χορδοποιία, χορδοποιικός, Pxopborouxküc!, καὶ ἀπ᾽ αὐτῶν" 

1 πραευενίας  πραμνείας IT | 4 τὰ créupuMa A | 5 ἐμπ. οἷον ἡ (εἰ F) 

Anvóc II | 6 ἐκ τῆς Α || 9 τρύγη φαεινόν lacuna 12 fere lit capax míuoproc A | 

ἐπιμοργός II | 10. μοργή II | 13 πρώϊος II | Λημνίδαις II || 14 κάρπιμα Arist edd || 

15 κία Π)ραπατάλλοις A II | 16 εὐκῶν κύδαι A || 22 λυροποιική λυροποιικῶς II || 

23 Aupovíav II 

1 TTpauvía ἀμπ.] VI 82 Suid Hes Scholx 235 | πράμνημα] Hes || 2 ὄρος 

X 130 Harpocrat ópov cke0óc τι γεωργικόν, ὡς 'lcadioc ἐν τῷ κατὰ Διοκλέους 

ὑποςημαίνει᾽ μήποτε μέντοι τὸ ὄρον παρά τε Αἰεχύλῳ ἐν Κερκύονι καὶ παρὰ 

Μενάνδρῳ ἐν β΄ Ἐπικλήρῳ εημαίνει ξύλον τι, ὦ τὴν πεπατημένην «ςταφυλὴν 

πιέζουςειν. Suid | 3 τοπεῖον] cf X 130 Harpocrat Ἰςεαῖος κ. Δ. τοπεῖα λέγουει τὰ 

cyowía ... οὗ BA 308.18 | 4 τριπτήρ] οὗ X 130, Harpocrat Ἰςαῖος ἐν τῷ κ. 

A. ... | 8 crapuAofoAeiov] cf 1 245, X 129 Harpocrat (Ἰςαῖος ἐν τῷ x. A...) 

BA 303.14 Phot Hes | 8 εηκοκόρος] Hes | 9 émíuoproc γῆ] Hes ἐπ. γεωργός || 
10 μορτή] Lex rhet ap Eustath 1854.32 — p 249 Schw Hes | 11 TerpayiZetv] 

Phot ('Apicropávnc) Hes Et M | 21 ευβήνη] X 144 Phot ('^picrog. Oecuog. 

1197) Hes 
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l'xopbomdnc, ὡς Κριτίας λέγει (Diels VS p 628.61). veupoppágoc' 

l'veupoppagikóc, καὶ ἀπ᾽ αὐτοῦ νευροςτάται. ὁπλοποιός ὁπλοποιία," 

[καὶ ἀπ᾽ αὐτοῦ ὅπλα, ὅπλιεις, ὁπλίτης, ὁπλίζεςεθαι, ἐξοπλιεία, ὅπλο-" 

l'uaxía, ὁπλοφόρος, ὁπλοθήκη, ὁ ἐπὶ τῶν ὅπλων ετρατηγός (fg 1225 

['Tur). ἀςπιδοπηγός ἀςπιδοπήγιον᾽ Λυείᾳ δὲ καὶ λόγος ὑπὲρ ToO" s 
l'ácmibomoio0: καὶ ἀπ᾿ αὐτοῦ ἀςπίς, ἀςπιδηφόρος, ὑπαςπιςτής ευν-" 

[αςπιςτής, ὑπ᾽ ἀςπίδα, ευναςπίζειν προαςπίζειν ὑπεραςπίζειν, μικρά-" 

[l'cmiba. κρανοποιός κρανοποιία, κρανουργός κρανουργία, κράνος". 

θωρακοποιία ᾿θωρακοποιός,ἢ θώραξ, θωρακοϊφόρος, τεθωρακιςμένος, 

ἐ ἡμιθωράκια᾽. μαχαιροποιός, μαχαιροπωλεῖον μαχαιροπώλης, μάχαιρα, 10 

luaxoipopópot, μαχαιρίδες. τοξοποιός τοξοποιία, τόξον, τοξότης, το-ἢ 

[ξοφόρος, τόξαρχος, ἱπποτοξότης, τοξεῦςαι ἐκτοξεῦςαι, τοξεύματα. ἢ 

᾿βελοποιός βελοποιία, βέλος, βλῆμα, βάλλει. δορυξοῦς, δόρυ ὁλοεί-Ἶ 

ἔδηρον --- καλεῖται δὲ γαιςός, καὶ ἔςτι Λιβυκόν --- δορυφόρος δορυ-ἶ 

ἰφορία, δουροδόκη, δορυάλωτος, δορύληπτος. ᾿Αριετοφάνης δ᾽ évls 

ἐζκηνὰς καταλαμβανούςαις ἔφη (fg 416)} 

ἑκαὶ τῶν πλατυλόγχων διβολίαν ἀκοντίων. 

ἑκαὶ λοφοπωλεῖν δὲ ὃ αὐτὸς (fg 812) εἴρηκεν, καὶ ςάγμα τὸ ἔλυτρον 

ἰτὸ τῆς ἀςπίδος (Aceh 514), εαγὴν (fg 848) δὲ τὴν πανοπλίαν. f| o6] 
τοῦ κράνους θήκη λοφεῖον καλεῖται, ὧς fj τοῦ ξίφους ἀκμὴ κνώ-Ἶ so 

ἔδων. ὁ δ᾽ ἐν τῷ τόξῳ δεεμὸς ποδάκνη, ὥςπερ ὁ κρίκος ὁ πρὸς 

τῇ ἐπιδορατίδι πόρκης. μέεωρα δὲ ὅπλα τὰ καὶ τοῖς παιεὶν ἁρμό-Ἶ 

[cot δυνάμενα. εἴρηται δὲ καὶ ξιφομάχαιρα [fj μεγάλη μάχαιρα! ἐνῇ 

Θεοπόμπου Καπήλιειν (I p 139. 25 Ko)! 

[éAepavrokumouc ξιφομαχαίρας καὶ δόρη Ἶ 36 

2 αὐτῶν νευρόνευρος ómÀ. À νευροςπάεται Jungerm || ὅ ἀςπιδοποιός ἀςπι- 

δόπληκτος II | ἀςπιδοπήγιον --- λόγος om F | 6 ἀςπιδοπηγίου II | ἀςπιδηφόρος 

ἢ ὡς oi ποιηταὶ ἀςπιδοφόρος F | 7.8 ante μικρ. II. add ὑπεραςπίδια, Ed pr 

ὑπεράςπιδα || 14 γλιςός II γλιςτός € | 16 εκηναῖς AID καταλαμβάνον A | 
17 διβολίαν] d ópQc X 144 | 18 cáfuaroc λύτρον A || 22 ὑποδοράτιδι II | 

Tociv II | 24 καπήλιςειν] xai πηλίειν C ἸΠόλεει X 145 | 25 ἐλεφαντικοπος II | 
δόρυ IL A 

6 àcmibqgópoc] Aeschyl Spt 19 | 7.8 pikpácmióo] Plat Crit 119 B || 13 5o- 

puEóoc I 149 δορυξός (sic) Aristoph P 446 || 14 ταιςός] BAV 229.17 Hes || 
18 δορυδόκη 1136, X 143 | δοριάλωτος saepe traditum cf BAIL 90.21 δοριά- 

λωτος 'lcokpárrc περὶ τῆς àvribóceuc (et IV 177) .|| Hes δορυάληπτον δορύ- 

ληπτον | 18 λοφοπωλεῖν] ef Phot Hes | cóyua] Aristoph Ach 574, Phot Hes || 

19 «αγή] I 130 Phot (Mévavbpoc) Suid Hes | 20 Aogeiov] Aristoph Ach 1074, 

Hes | 20.91 κνώδων] Soph Ai 1024, Phot Hes || 22 uécupa] Hes | 23 ξιφομά- 

xo:pa] X 145 
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[éviot γὰρ οὕτως εἰρῆεθαι rà δόρατα [pacív'. βέλους δ᾽ oi àxíbec] 

ἐὄγκοι καὶ πώγωνες καλοῦνται. «τεφάνη δὲ εἶδος ἂν εἴη περικεφα-Ἶ 

ἰλαίας, ὥςπερ καὶ κέρως. τὰ δὲ πολλὰ τούτων ἐν τοῖς περὶ τῶν! 
[ςτρατιωτικῶν, ἐν οἷς καὶ τὰ ευνώνυμα τούτων καὶ τὰ μέρη τῶν ὅπλων 

s [ὑποδεδηλώκαμεν, ἤδη προείρηται. 

Ῥἴωμεν δὴ. πάλιν ἐπὶ τὰς εἰρηνικωτέρας τῶν τεχνῶν. ἐξωμιδο- ἢ 

ποιός ἐξωμιδοποιία [έξωμίε ἢ χλαμυδουργία χλαμυδοποιία χλαμυ-Ἶ 

ἔβδουργός. χλανιδοποιίαἢ χλανιδουργία ἐχλανιδουργόςἡ, χλανίδεεἾ 

ἰχλανίεκια, ὑβχλανιδοποιόςἢ! κλινοποιική ἐϊκλινοποιός κλινοποιικόε, "ἢ 
10 ἐἰκλινοπήγιον ,| κλίνη κλινίδιον κλιντήριον, κλινήρης κλινοπετής, κατα-Ἶ 

ἐκλιθῆναι᾽ κλίνην δὲ παράπυξον Κρατῖνος εἶπεν ἐν ΔιονυςεαλεξάνδρῳἾ 
MIp26.47 Ko) [foi κιβωτὸς καὶ δ κιβωτοποιός, ὡς Δείναρχοςεΐ 

ἔ(ῳ 340.19 Tur), κιβωτός κιβώτιον, τάχα δ᾽ ἂν καὶ ῥίεκος, xícrm,! 

κοίτη (Pkovrv'j] ἐκοιτίς. ὁ δ᾽ αὐτὸς Δείναρχος (II) καὶ Bupcoroióv! 

15 [εἴρηκε καὶ κωθωνοποιόν. ςοροποιός, ςοροπηγός ςοροπήγιον, copóc:! 

καλοῖτο δ᾽ ἂν αὕτη καὶ πύελος καὶ κιβωτὸς xoi ληνός. «ςχοινιοευμ- ἢ 

[BoAeUc, cxotviocrpógoc καὶ ἱμονιοςτρόφος, ςεχοινίον, cxoivoc ὁλό- 3 

[cxotvoc, παραςχοίνιςμα᾽ τὸ δὲ ςχοινίον [xoi κάλως) καὶ καλῴδιον. 

l'xocktvoroióc], κόκκινον, ἱετιορράφος, icríov, πληείετιος. κεραμεύς, 

20 ἱκεράμιον, κεραμεία fj τέχνη καὶ κεραμευτική, κέραμος. καὶ κεραμίδες, 

ἰοὐ μόνον κέραμος, αἱ ἐπὶ τοῦ τέγους᾽ Θουκυδίδης (III 6) δὲ ἄμφω) 

λέγει. κεραμεύειν. κεράμιον οἰνηρὸν Ἡρόδοτος (III 6) καὶ Κρατῖνος} 

(1 p 130. 461 Ko), ᾿Αριετοφάνης (fg 128) δὲ καὶ ὀξηρόν. κεραμο-Ἶ 
ἐπῶλαι, κεραμοπωλεῖον, ἱκεραμοπωλίαἡ ὡς Δείναρχος (p 340.18 Tur)! 

56 [καὶ τὸ ῥῆμα κεραμοπωλεῖν Αλεξις (II p 405.320 Ko). καὶ xepapic] 

Lrfj fj κεραμῖτις (xoi κεραμική.ἡ κέραμος δὲ πᾶςα fj τῶν κεραμεικῶν 

ξἀγγείων ὕλη. καὶ αὐτὸ δὲ τὸ τέγος οὐ μόνον oi νῦν κέραμον ὀνο-Ἶ 

ἐμάζουειν, ἀλλὰ καὶ ᾿Αριετοφάνης ἂν ἐοίκοι καλεῖν, εἰπὼν ἐν ἐΚω- 1} 

Hid! (fg 849)} 
30 ἐκοφίνους δὲ λίθων ἐκέλευες 

 βἣμᾶς ἐπὶ τὸν κέραμον. 

ὃ μέρος ΠΟ || 6 βῶμην A. 18 xicric € || 14 κοιτίς] κοπίς II | 18 post 
καλῴδιον cdd omnes xai cxoivoc, tum add C καὶ ςχοινοποιός || 19 πληείςετιον II C | 
21 τῶν τεγῶν II C | 28.24 κεραμοπῶλαι ἃ κέραμον II C || 25 κέραμον AX. II | 

25.26 x. γῆ (bis) καὶ κεραμῖτις v. A || 26 κεραμέων II C || 30 κοφίνω A | λίθων) 

κάλων C | ἐκέλευον A | 31 ἐπὶ τῶν λίθων xeképauov € 

2 ὄγκοι] Hes | 78q cf VI 34 | 10 κλινοπετής] Xenoph Hell V 4. 58 Hippo- 
erat | 11 παράπυξον] X 84 | 17.18 óAócyowoc] Harpoerat (Aicyivnc) Phot (An- 

uocOévnc καὶ οἱ ἄλλοι), BA 287.3 || 19 icrioppáqoc] Aristoph Thesm 935 || 26 xé- 
pouov] Phrynich praep soph p 81. 16 Bor 
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βἀγγεῖα κεράμεα xoi γήινα, koi τὰ εἴδη κεράμια, πίθοι πιθάκναι,} 

βἀμφορεῖς, βίκοι, κώθωνες, «ταμνία «τάμνοι εταμνίεκοι, ὅθεν εἴρηται 

ἐέὲν τῇ μέετῃ κωμῳδίᾳ (II p 223. 11 Nieostrat) καταςταμνίζειν τὸν 
Loivov τὸ κατερᾶν. λεπρᾶν δὲ κεράμιον ὀξηρόν, ἀντὶ τοῦ μυδᾶν,} 

PApicropévnc (fg 123) λέγει. πίνακες κεράμεοι, τρύβλια, χύτραι "ἢ 

ἔχύτρας δὲ καὶ τὰ χυτροπωλεῖα ἐκάλουν, ὡς χύτρια τὰ τῶν χυτρῶν 

Lócrpaxa. πλίνθοι, πλινθουργός, πλινθουλκός πλινθουλκεῖν, πλιν-ἢ 

ἐθεύειν, πλινθοφορεῖν  πλινθευταὶ δ᾽ fjcav οἱ τὰς πλίνθους πλάτ-Ἶ 
ἔτοντες. χυτροπλάθος, κοροπλάθος᾽ τῶν δὲ κοροπλάθων ἴδιον τὸ 
᾿τὰ χολοβάφινα βάπτειν, τὰ χρυςοειδῆ. ἱπνοπλάθοι. ὑ᾿ παροιμία" ι,βἮ évl 

ἐπίθῳ τὴν κεραμείαν μανθάνειν. ἀπὸ δὲ τῶν πίθων ὁ πιθών, Φερε-Ἶ 

ἐκράτους εἰπόντος ἐν Πετάλῃ (I 185. 138 Ko) “κἀκ πιθῶνος eipucev! 
ξἄκρατον.᾽ καὶ μέντοι καὶ Εὔπολις ἐν τοῖς Δήμοις (I 287. 111 Ko) ἔφη 

ἐἐνταῦθα τοίνυν ἦν éketvoiciv. πιθών.ἢ 

ἐπυριρραγὴς δὲ Κρατίνου εἰπόντος ἐν Ὥραις (I 89. 253 Ko) ἐφαρ-} 

luocréov τοὔνομα τῇ κεραμευτικῇ, ἐπεὶ καὶ ᾿Αριετοφάνης ἐν ὕτοῖςἢ 

P'Axapveóav (9834). εἴρηκε] 

ἐψοφεῖ λάλον τι καὶ πυριρραγές.Ἶ 

ἱπερὶ ὃ δὲ οἱ τοὺς πηλίνους πλάττοντες τὸν πηλὸν περιθέντες πλάτ-Ἶ 
ἔτουει, τοῦτο τὸ ξυλήφιον κάναβος καλεῖται, ἀναχύρωτον δὲ τὸν 

ἐπηλὸν ᾿Αριετοφάνης ἐν ᾿Αναγύρῳ (fg 56) λέγει. πλάεται, πλάττειν 

[δοιαπλάττειν , πλαςτική. καὶ κηροπλάςται κηροπλαςτική, κηρὸν 

τήκειν, ἀλεαίνειν, (xeiv|, λύειν, ἀνιέναι, ὀργάζειν, μαλάττειν. λέγεται 

[66 καὶ πηλὸν ὀργάζειν.Ἶ 

ἰκουρεύς, koupic, κείρειν ἀποκείρειν, ἀπονυχίζειν. κεροπλάετης.Ἶ 

ἐκομμωτής κομμώτρια, κομμωτική, κομμοῦν καὶ πέπτειν, ὅθεν xoi! 

L'Ounpoc (Ξ 161)} 

2 «τάθμα cr. ςταθμίεκοι À || 8 καταςταθμίζειν ἃ || 6 χυτρίδᾳς ἃ | χυτρο- 
πωλεῖν II | χυτρεῖα A || 8 ἐπλινθεύτηςαν II C || 9 κὐθροπλάθος A || 12 etpncev II 

eipucav C || 13 θυήμοις ἃ || 18 λαλῶν II | πυριερραγές C πυρορραγές Aristoph 

cdd | 19 πηλίθους F πλίνθους A πίθους Ed pr | 20 κάνναβος A κάλλαβος C 

cf X 183 | 21 ἀγύρῳ ἃ ἀργύρω S ἀναγήρω F | πλάται II | πλάττειν πλάττει 

II € | 23 λεαίνειν A 

2 βίκος] Herdt I 194, Xenoph An 1 9. 25, Hes | 6 χύτραι] Hes || 9 χυτρο- 

TÀá00c] Phrynich praep soph p 125.8 | xopomAó0oc| Harpocr ('coxpácnc) || 
10 χολοβάφινα] II 214 Phrynich praep soph p 126.11 Bor, Hes χολόβαφα || 

18 πυρορραγήῆς (sic) Suid | 19 X 189 cf Demosth IV 26 ὥςπερ γὰρ oi mAár- 

τοντες τοὺς πηλίνους | 20 κάναβος] οὗ Suid xívapoc Hes || 23 ὀργάζειν] Phry- 
nich praep soph p 93.2 Bor, Aristoph Ach 839 Eupol fg 248 || 28 kepomAácrnc] 

Hes | 26 κομμώτρια] Helladii Chrestomathia in Phot bibl cd 279 p 530a 113 
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[ἰδὲ χαίτας 
ἐπεξαμένη χερεὶ πλοκάμους ἔπλεξε φαεινούς.ἵ 

ἐπιττοκόπος πιττοκοπική, πιττοῦν πιττοῦςθαι, ὑἐπιττοκοπεῖν γ, 

ὕπιττοκοπεῖςθαιϊ, παρατίλτρια, παρατίλλεεθαι ᾿ῥὑπαραλέγεςεθαι. ἢ" 

5 ἰβαλανεύς βαλανεύτρια ὑβαλανεῖα! βαλανευτική βαλανεύειν βα- 

ἐλανεῖον. μέρος δὲ βαλανείου ἐςχάρα καὶ ἀλειπτήριον᾽ (qnd γοῦν" 

ἸἌλεξις ἐν Καυνίοις ἢ (II p 332. 101 Ko) 

Hév τῶ βαλανείῳ μήτε πῦρ ταῖς écyópouc] 
lévóv καὶ κεκλειεμένον τε τἀλειπτήριον. "ἢ 

τὸ καὶ τὰ τῶν βαλανείων ἀγγεῖα ἀρύβαλλος ἀρύταινα᾽ (ju δ᾽ ᾿Αρι-" 

l'ceropávnc (Eq 1094, 1087) λέγει. ὃ δ᾽ αὐτὸς (fg 120)] καὶ κάμινον 
᾿βαλανείου ὑβφηςίνῆ. εἰκότως δ᾽ ἂν βαλανείῳ προςάγοιτο καὶ τὸ ἐν" 

ταῖς Λημνίαις ὑπ᾽ αὐτοῦ εἰρημένον (fg 860} 

[ἀλλ᾽ ἀρτίως κατέλιπον αὐτὴν «ςμωμένηνΚ 

15 ἐέν τῇ πυέλῳ.ἢ 

ἰτάχα δ᾽ ἐν) καὶ τὸ κτενίζεεθαι ἐν τῷ λουτρῷ. προεήκοι δ᾽ ἢ 

ἂν βαλανείῳ λουτρὸν καὶ λοῦεθαι, καὶ λουτρῶνες ὡς Ξενοφῶν 

I(RAthen II 10). καὶ τὸ ὕδωρ τοῦ λουτροῦ λούτριον, (dc ᾿Αριετο-" 
l'péávnc ἐν Ἥρωειν (fg 8060)} ᾿ 

40 μήτ᾽ ἀπόνιπτρον θύραζ᾽ ἐκχεῖτε μὴ δὲ λούτριον.Κὶ 

ἰῇ δὲ νέα κωμῳδία καὶ λουτῆρας λέγει. Αἰεχύλος δ᾽ ἂν ἐοίκοι rà! 
ἐβαλανεῖα λουτήρια λέγειν (fg 566) 

[λοῦταί γε μὲν δὴ λουτρὸν οὐ τὸ δεύτερον, 

[άλλ᾽ ἐκ μεγίετων εὐμαρῶς λουτηρίων." 

36 |" Avo£(lac δὲ οὕτως ὀνομάζει τοὺς νῦν λουτῆρας, ἐν Λουτροποιῷ"θ 

βλέτων"α (II p 268. 17 Ko) 

[ἐν τοῖς βαλανείοις οὐ τίθεται λουτήρια 

2 παξαμένη et in marg πλεξαμένη S πλεξαμένη F | ἔφλεξε II | 3 πιττο- 

κόμος πιττοκομικὴ À | 8 βαλίῳ II | μήτε τὸ T. Α || 9 kexAu(n F) μένον II | τετ- 

ταλεπτ. IE || 12 βαλανεῖον II || 14 καταλιπὼν IL | εμώμενος À | 15 ἐν τῇ] καὶ C | 

πύλῳ Α πύελος C | 16 λουτρῶνι C | 17 λοῦςθαι xoi λούεςθαι II || 18 Aov- 

τρεῖον ἃ | 20 μηδ᾽ ἀπ. II | θύραζε xeiv τε II | λουτρεῖον A || 21 λοῦτας À || 
21. 29 éoikora βαλανείοις λ. λέγει ἃ || 28 λουτήριον ἃ | αὐτὸ ἡ | 24 Aov- 

τήριον II | 27 ἐν praebet A 

ὅτι τὰς νῦν λεγομένας κουρίδας οἱ ᾿Αττικοὶ κομμωτρίας ἐκάλουν. εἴρηται δὲ παρὰ 

Μενάνδρῳ καὶ τὸ κουρίδα ᾿ 

17 λοῦςεθαι] Phot Hes | λουτρῶνες] IX 43 | 18 λούτριον] Phot Hes | 

28 ab Aeschylo abiudicans transposuit post λοῦςθαι l] 17 Nauck | 21—25 X 46 
Lexicogr. Graeci IX: Pollux ed. Bethe II 1 
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98 Βιβλίου Z' 168—170 

[r&v δὲ ἔτι νεωτέρων Tic] Εὔπολις xoi τὴν πύελον τὴν ἐν τῷ βα- 

[λανείῳ μάκτραν ὠνόμαςεν, ὡς oi vóv: ὑλέγει γοῦν ἐν Διαιτῶντι" 

[Ip 293.136 Ko)* 
[εἰς βαλανεῖον" 

[ξεἰεελθὼν μὴ ζηλοτυπήςῃς τὸν ευνεμβαίνοντά coil 

leic τὴν μάκτραν." 

τῷ δὲ λοῦεθαι καὶ τὸ ψυχρολουτεῖν ᾿ἂν προεήκοι, εἰρημένου τοῦ 

[δ΄ ἐψυχρολουτήςαμεν᾽ ἐν Δαιταλεῦειν (fg 287) ᾿Αριετοφάνους., xai 

ἱπαραλοῦται δ᾽ ὁ αὐτὸς ἐν Τατγηνιεταῖς (fg ὅ24).} ἀλουείαν (eM 
ΚΕὔπολις ἐν Ταξιάρχοις (I p 326.251 Ko) 

[ἀντὶ ποικίλου 

[πιναρὸν ἔχοντ᾽ ἀλουςείᾳ κάρα τε καὶ 

τρίβωνα." 

᾿βαλανείῳ δ᾽ ἂν καὶ fj πυρία ἕποιτο᾽ [etpnke δ᾽ Ἡρόδοτος (IV Τ5)}}} 

[' πυρία Ἑλληνική, Φίλιετος (FHG I p 192.63) δὲ 'λουτρὰΐ καὶ πυ-Ἶ 
ἐριάματα.᾽ 

βαφή, χρῶεις Pkoráypucic, ῥἐβάπτων) καταβάπτων, χρωννύς 

δἰ καταχρωννύς ἢ, καλχαίνων᾽ ἴδιον γὰρ ἐπὶ ἐτῶν, χρωννύντων τοὔ- 

νομα. {Εὔπολις (I p 361.401) δὲ καὶ βάπτριαν [etpnkev|, καὶ! 'Avri- 
φῶν (fg 158 B1?) βάψιν χαλκοῦ καὶ εἰδήρου. λέγεται δὲ καὶ φαρ- 

μάττειν τὰ ἔρια," καὶ μηλοῦν, καὶ καταμηλοῦν τὸ τῷ κυκήθρῳ κατα- 

δύειν. καὶ τὰ χρώματα καὶ βάμματα καὶ ἄνθη καὶ φάρμακα, καὶ τὸ 

ἐργαςτήριον ἵνα τοῦτο γίνεται φαρμακών, ὃ δὲ καταβάπτων πορφυ- 

ροβάφος. εἴποις δ᾽ ἂν καὶ δολοῦν τὰ ἔρια. [“᾿Αντιφάνης δὲ ἐν Βυ-ἢ 

ἔζαντίῳ (II p 39.69 Ko) κατὰ τὴν νῦν χρῆςειν εἴρηκε πορφύρας" 

ὀκτὼ ἐκύκλοι᾽.᾽ ῇπροϊείρηται δὲ περὶ δευςοποιοῦ βαφῆς. ἢ 

τραπεζίτης τραπεζιτεύω, τράπεζα. ἀργυραμοιβός ἀργυραμοι- 

βική, ἀργυρογνώμων, δοκιμαςτής, κολλυβιετής, ᾿ὡὼς Aucíac ἐν τῶ 

[mepi χρυςοῦ τρίποδος (fg 148 Th) καὶ ὁ νῦν κόλλυβος ἀλλαγή, 

[καὶ τὸ καταλλάττειν ['rÓ'| νόμιεμα, [καὶ τὰ κέρματα δὲ καὶ τὸ 
κερματίζειν τὸ νόμιεμαϊ [βεἴρηται" ᾿Αριετοφάνης (fg 208) μὲν" 

[οὐδ᾽ ἀργύριον ἔετιν κεκερματιςμένον.ἢ 

2 et 6 μακράν II cf Croenert Memor Gr Herculansis 86 et X 110 || 5 ευμ- 
Baívovra A || 8 ἐψυχρολούτηςεν II || 9 ἀγωνιςτοῖς À | 12 πιναρά ἔχοντα à. λου- 

τίαν S | 17 ἁφὴ BC f 18 xoAxatvuv A II | 20 βαψίναι Α | 21 κυνήθρῳ A 
κινήθρῳ II BC corr Bekker || 28 πορφύροις A | 2$ κόλυμβος A || 32 οὐδ᾽ A 

δ᾽ IL | δ᾽ (τ᾽ F) écnv II | κατακερματίεματα A 

2 X 46 | 8 Phot ('Apicropávnc ᾿Αναγύρῳ) Hes || 9 Hes ἀλουεία | 21 xaraun- 

λοῦν] Phot | κυκήθρῳ] Phrynich praep soph p 88. 18 Bor BA 48 Aristoph Eq 681 
P 653 | 28 κολλυβιςτήῆς damnat Phrynich Ecl | 318qq κερματίζειν] IX 88 

10 
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Libri VII 170—175 900 

κέρματα δὲ πολλῶν ['imAnOuvrikG cl" εἰρηκότων, κέρμα ἑνικῶς "Augic 

εἴρηκεν [ἐν ᾿Αμπελουργῷ (II p 237.5 ΚΟ xoi ᾿Αντιφάνης μὲν Κύ-" 
Pium; (IL p 65.191 Ko). νομιεματοπώλης καὶ νομιεματοπωλικὴ 

xarà Πλάτωνα"β, (Soph 223 D). 

5 πιλοποιός ['riioroukóc] πιλοποιία ['πιλευτική," δὲ πιλητικόςἢ 

πῖλος [ἐ πίλινος, ἢ πίλημα. [δ᾿ πιλητὰ ἔςεεθαι κτήματα εώμαειν’ ἐν" 

Τιμαίῳ Πλάτων (74 B). πιλῆςαι εὐυμπιλῆςαι, εὐμπίληεις, [rov 

πιλίδιον. οὐ μόνον δὲ Ó ἐπὶ τῆς κεφαλῆς ἐπιτιθέμενος πῖλος ἐκαλεῖτο, 

ἀλλὰ καὶ ὁ περὶ τοῖς ποείν, ὡς δηλοῖ Κρατῖνος ἐν Μαλθακοῖς 

βὲλέγων ἢ (I p 45. 100 Ko) 

λευκοὺς ὑπὸ ποςεὶν ἔχων πίλους. 

1 c 

ὁ δὲ Πλάτων ἐν (ζυμποείῳ (220 B) καὶ ἀρνακίδας ['roic πίλοις προς-" 
[íónciv* ᾿ἐνειλιγμένων τοὺς πόδας εἰς πίλους τε καὶ ἀρνακίδας Ἢ 

πλοκεύς, πλέκων Κευμπλέκων"ἢι, πλεκτική πλεκτικός πλεκτικῶς, 

15 πλέγμα, πλοκή cuumAokr περιπλοκή. ἔ"περιπλέκει διαπλέκει βάντι-ἣ 

[ διαπλέκει. ἢ πλόκιον, πλόκανον, "περι πεπλεγμένον."" χήλινον δὲ 

ἄγγος, ἔχον πυθμένας T ἀγγεοςελίνων, ὅταν [etm] ᾿Ανακρέων (81 B), 

τὸ ἐκ cyowvíuv πλέγμα δηλοῖ. [xai ῥῖπας δὲ πλέκειν ἔςτιν εἰπεῖν "ἢ 

βἕτερον γὰρ fj ῥιπίς. ἀλλὰ καὶ ςπυρίδας πλέκειν καὶ φορμίδας (xoi! 

ἐφορμίεκια) [καὶ φορμίεκους καὶ ταλάρους καὶ καλαθίςκους" καὶ ταρ- 

ςούς, ἔςτι δὲ καλάμινον πλέγμα, ἐφ᾽ οὗ τοὺς ὑγροὺς) ἐξήραινον 

τυρούς. τὸ δ᾽ ἐπὶ τῇ ψύξει τῶν εὐκων ['PmAérua" τραειά. εἴποις δ᾽ 

ἂν πλέκειν κοφίνους, cupókouc, ἀρρίχους, φερνία, λάρκους, qopnuoUc, 

e 

172 

173 

— 74 

[᾿επυρίδας A ἔἰεπυρίδια ἢ ςπυρίχνια, [l'PropmoóUc'] Tópmac, cupíckouc. ᾿ 

35 θολία δ᾽ ἐκαλεῖτο πλέγμα τι θολοειδές, ὦ ἀντὶ ςκιαδίου ἐχρῶντο αἱ 

γυναῖκες. καὶ τὸ «κιάδιον δ᾽ écriv ἐν χρήςει, [xai «κιαδοφόροι ἢ 

[καὶ ἐεκιαδοφόρει",, καὶ «κιάς, ὑφ᾽ fj ὁ Διόνυςος κάθηται, καὶ cxípa 

ἑορτή. πλόκαμος πλοκαμίς, πλεκτάνη. καὶ πυτίνας πλέκειν καὶ ταλά- 

ρους (kai rupokoueia: οὕτω δ᾽ àv καλοίης τὸν τάλαρον d ὃ χλωρὸς 

1 εἴρηκε Α || 1.2 ἑνικὸν ὡς "A. A | 5 πιλοποιικὴ add Ed pr | 7 πιλί(η)- 

ται εὐμπιλί(η)γται πιλήτης BC Ed pr | 12 ἀρνάδας II | 16 πήλινον ἃ χύλινον 5 | 
17 &rreoceMvuv F ἀγγοςειληνῶν S ἀγγελοςελίνων A ἐλείων BO ἀγρίων ce. Bergk || 

18 ῥιπίδας m. Α | 27 «κιαρὰ A || 28. 29 post ταλάρους hiat C folio excisso 

16 χήλινον] Hes s v et s κεχήλωμαι πόδας... καὶ χήλινον τὸ πλεκτόν dc 

'Avakpéuv ... | 22 tpacá] Aristoph Nub 50c schol Phot Hes | 24 τάρπας] 
X 158 Et M | 26 εκιάδιον] Eupol 445 Phot Hes | 27 cki&c] Moeris 209. 4 Hes 

Phot bis | cx(pa] Schol Aristoph Eccl 18 Strab IX 393 Hes B A 304. 2 Harp cxípov 
— Suid | 28 πυτίνας] cf VI 14, X 72 Phot Hes | 29 τυροκομεῖα] Phot rupox. et 

Tupogpopeiov Hes | ταλαρόν] Aristoph R 560 
q* 
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ὑτυρὸς ἐμπήγνυται, [ὥςπερ τὸ ξύλον τὸ ἑκατέρωθεν φέρον τουτὶ TÓ'| 

βπλέγμα Tupogopeiov.| τὸ δὲ τἄλλα «κεύη φέρον οὐ μόνον ckeuo-| 

ὑφόριον (fg 852) ἀλλὰ καὶ ἀναφόρον εὕροις ἂν ἐν Βατράχοις ᾿Αριετο- 

ὑφάνους (8) εἰρημένον καὶ φορμὸν δὲ cyotvivov ᾿Αριετοφάνης (Pl 5424 

(et fg 22) λέγει. οἰευοπλόκος δὲ ὃ τὰς οἰεύας πλέκων᾽ οἰεύαι δὲ aij 
ὑλύγοι, xoi οἰεύινα εκεύη καὶ οἰεύιναι ἀςπίδες. [róv δὲ οἰευοπλόκον" 
Μοϊἰευουργὸν καλεῖ Εὔπολις (I p 355. 4838). κάνναι δὲ τὸ ἐκ καννάβων! 
ὑπλέγμα᾽ Póiméc τινές eiciv ἐν ᾿Αριετοφάνους Con£iv (394}} 

βοὺ μή ποτέ cou περὶ τὰς κάννας οὐρήςω.Κἢ 

(kai τὸ κανοῦν δὲ πλέγμα τι, καὶ τὸ kavíckiov: [ἐν γὰρ τῷ Γηρυτάδῃ 

l'gndàv ᾿Αριετοφάνης (fg 160) ᾿πλεκτῷ kavickíu."] καὶ γυργάθους δὲϊ 
ὑπλέκειν ἔλεγον᾽ [δ᾽ δὲ γύργαθος ὠνόμαεται ἐν τοῖς ᾿Αριετοφάνους ἢ 

᾿'Δαιταλεῦειν (fg 211).5 

ὑμυρεψός᾽ ἐΚριτίας (Vorsokr p 628. 68) γὰρ οὕτως ὠνόμαςεν.Κὶ 

ὑμυροποιός᾽ οὕτω δὲ ᾿Ανακρέων (30 Β4).} μυροπώλης" ῥμυροπωλεῖνβἠ 

[δὲ "Apicropávnc (fg 821) ἔφη. μυροπώλιον, μύρου ἀλάβαετρον, ἢ 

"Puupíóaf! μυρηρὰ λήκυθος, ξἀλαβαςετροθῆκαι᾽ καὶ τὸν τὰς ἀλαβά-" 

βετρους φέροντα Αἰεχύλος (fg 409) εἴρηκεν! ἀλαβαςτροφόρον. μύρῳϊ 

ὑχρίςαςθαι, μύρου ὄζειν, P'uupícuara"] t'uupícoi, μυρώςαςεθαι μυρώματα, 

ὑμυραλοιφεῖν μυραλοιφοῦςαι μυραλοιφία. ξεπαθίδα δὲ τὴν καθιεμένην "ἢ 

[εὶς τὸ μύρον "Apicropávnc εἴρηκεν ἐν Δαιταλεῦειν (fg 205).5 

μ᾿ 5 

30 

ἡλυχνοποιός λυχνοπώλης, λύχνος λυχνοῦχος, λύχνιον βέλλύχ-ἣ . 

ὑβνιονῆ, ᾿λυχνοκαυτεῖν, λυχνοκαΐα παρ᾽ Ἡροδότῳ (11 62). καὶ T0" 
ἱκαταςβέςαι τὸν λύχνον, ὅπερ οἱ νῦν, κοιμῆςαι δὲκαὶ κατακοιμίςαι ἢ) 

[Φρύνιχος εἴρηκεν ἐν Μονοτρόπῳ (I p 811. 24 Ko)": 

[ἔπειτ᾽ ἐπειδὰν τὸν λύχνον κατακοιμίςῃ "ἢ 

[Εὐριπίδης δ᾽ ἐν Ἰνοῖ (fg 421)}}} 

[κοίλοις ἐν ἄντροις ἄλυχνος, ὥςτε θήρ, μόνος. ἢ 

intercidit folium duplex C || 1.2 ταυτὶ ἃ ταῦτα τὰ πλέγματα II || 4 εχοί- 

viov ἃ II || 5 οἰεύαι] ἰωνικὸν δὲ oi ἃ || 7. 8 τὰ ἐκ καλάμων πλέγματα II || 8 (Ὁ φιγ- 

£iv II | 20 μυραλοιφήὴ A cf Lobeck Phryn 498 || 24 karacgécot] καταςκευάςαι A. | 

κατακοιμῆςαι B | 28 θυρμόνος II 

2.8 cf X 17 ckxevogópiov καὶ ἀνάφορον Phot ἀνάφορον Phrynich praep 
soph p 15. 9 Bor || 4 qopuóc] Paus lex rh ap Eustath 1452. 16 — p 216. 319 Schw || 

ὅ---Θ oicóa] lex rh ap Eustath p1533.60 — p 250.414 Schw || .7 κάνναι] Phot 

Hes | 11 X 91 | 12 γύργαθος X 158, Suid Hes Athen 1 4D || 17 μυρηρὰ An- 

κυθος] X 119 "Apicrog. ἐν Δαιταλεῦει 205. | ἀλαβαςτροθῆκαι] Χ 121 "Apicrog. ἐν 
Τριφάλητι 548 | 20 cma0íóa] X 120 Phot || 93 Auxvokoto] Phot AuxvokavuTio:* 

οὐχὶ λυχνοκαΐαι cf Athen XV 568 Phrynich praep soph p 35.8 Bor 
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Libri VII 179---181 101 

ἱετλεγγιδοποιός, crerríc, ἀποετλεγγίςαςθαι, ξἀπεςτλεγτγι-ἢὶ 179 

l'euévoc.] écri δὲ καὶ ἕτερόν τι ετλεγγίς, δέρμα κεχρυσωμένον, δῇ 

ἱπερὶ τῇ κεφαλῇ φοροῦειν. δακτυλιογλύφος᾽ δακτυλιουργὸν 

αὐτὸν εἴρηκε Φερεκράτης (I p 208. 201 Ko). τὸ δὲ} γλύφειν ἔΚρα-" 

s [τῖνος (fg 398), καὶ τὸ] γλύμμα βΕὔπολις (fg 400).} δακτύλιος báx-1 
ἱτυλίδιον᾽ καὶ τοῦ δακτυλίου τὸ μέν τι Ó κύκλος, τὸ δέ, ἵνα ὁ λίθος 

ἱἐναρμόζεται, πύελός τε καὶ πυελίς, ᾿ὡς ἔφη Aucíac (p359 LIV Th). 
[τὸν δὲ περιφερῆ καὶ ἄλιθον δακτύλιον ἄπειρον καλοῦειν. ἢ δικ- f 

ἱτυοπλόκος ἐδικτυεύς,, δίκτυον δικτύδια. κεκρυφαλοπλόκος, Pc" 
10 [Κριτίας (Vorsokr 629. 69) ἔφη, κεκρύφαλος κεκρυφάλιον. kap-1 

ἱδοπογλύφος, luc Κράτης εἴρηκεν ἐν Γείτοειν (I p 131. 8 Ko). Mé-1 
(vavópoc (fg 116) δὲ τὴν κάρδοπον xoi ληνὸν κέκληκεν. φαρμακο-ἢ 

ὑτρίβας δὲ εἶπε Δημοςθένης (XLVIII 12). — ópyncrobibóckoloc, ópxn-1 180 

ἱετής ὀρχηςτρίς, ὄρχηεις, ὀρχήματα ὑπορχήματα. μυλωθρός, μύ-ἢ 

ἵλων μύλη, ἐπιμύλιος δή, καὶ προμυλαία θεὸς [xoi εὔνοςτος.ἢ καὶ 

ζῷον τὸ ἔνδον τρεφόμενον μυλακρὶς καὶ μυλαβρίς᾽ [oi δὲ μυλακρίδαϊ 

liv ἀλοῦςαν γυναῖκα ἔλεγον. ςτρέφειν τὴν μύλην, περιάγειν ἔπερι-ἢ 

[φέρειν περιελαύνειν,} ἀλεῖν τοὺς πυρούς ἐἐπι τρίβειν, λεαίνειν, ἐρεί- ἢ 

(xev. κατερείκειν᾽ l'Apicropávnc γὰρ ἐν ἐμὲν τῶ  ᾿Αμφιάρεῳ (fg 22}"} 181 

20 l'ncvM 

1 m 

[ἔπειτ᾽ 1 épei£ev [uc ἐπιβαλοῦς᾽ ὁμοῦ  mícoic,A 

[ὲν δὲ τοῖς Con£i (649) θυμοὺς} κατερεῖξαι. ἐκ δὲ τούτων ἂν εἴηῇ 

(xoi κοδομὴ καὶ κοδομεύειν [xai κοδομεῖον, καὶ φρύττειν [ikail^ 

ἔἰ φρύγειν 1} xoi φρύγετρον καὶ φρύξαι καὶ φρυγεῦςαι. ἀγγεῖον δὲ ᾧ ἢ 

95 ἱἐνέφρυγον [δ φρυγεύςἢ Θεόπομπος γοῦν ἐν Ceipfja (I p 141.53 Ko) 
['φρυγεύς᾽ qnc ἱθυΐα λήκυθος.᾽ ἢ ὁ δὲ φρυγεὺς καὶ ceícuv καλεῖται “ἢ 

ἠὀνομαςτέον δὲ καὶ τὸν ἄνδρα τὸν φρύττοντα φρυτγέα. ςπαρτο-ἣ 

ἱπλόκος «παρτοπώλης, ςπάρτη ἐεπάρτος.) ςπαρτίνη Pih μήρινθος.ἢ 

intereidit fol dupl C | 1 ςτελιγκοποιός ἃ II | 2 δέεμα Scehweigháuser | 

6 μέντοι ὁ A μέν τις x. II | κύκλος ςφενδόνη τὸ δὲ A || 8 x. λίθον ὃ. ἀπείρονα A || 

11 κρατῖνος À || 12.183 φαρμακοτρίβους II | 16 μυλαυρίς A μυλαγρίς IL B corr 

H$tephanus | 19 ἀμφιήρεω II ἀμφιαράῳ ἃ | 21 ἐπιτερίξειν II ἐρείξας B | 

micfic II | 22 cqorr& TI | θυμὸς II θυμὸν Aristoph edd | κατέρειξεν ἃ κατε- 
ρίξειν II κατερείξας B || 25. 26 ἐν εήρει φηεὶν xai qp. xoi λήκ. II |] 27 φρύγοντα Α | 

28 cmápra Α cmóáprac II | crapriva B 

1 «τλεγγίς] ΠΙ 154 Phot -- Schol Aristoph Equit 577 Phrynich Lobeck p 299 || 

7 mueMc] Harpocr .. Aucíac ἐν τῷ κατ᾽ Εὐφήμου καὶ 'Apicropávnc "Hpuctv 
Hes | 12 Anvóc VII 22 X 102 | φαρμακοτρίβας cf IX 39 BA 814. 16 Phot || 

14 μυλωθρόες] VII 19 Harp J4- Hes || 15 προμυλαία 6. eÜvocroc] Lex rhet ap Eustath 

1383. 42 — p 240. 13 Schwabe et Phot (Suid) Hes s cóvocroc et προμυλαία || 

16 uvAaxpíc] Phot (μυλαβρίο) -Ε Hes | 26 φρυγεύς] X 109 | ceícuv] X 100 Hes 
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188 

184 
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102 BigAtou Z' 182—185 

ἱἐθρονοποιός, l'o:pporotóc, θρόνος) δίφρος, ἕδρα, θᾶκος, θρῆνυς θρα "| 

viov, | «κολύθριον. ληκυθοποιόςἢ ληκυθοπώλης, PArku8oc1] Ankof- 

ὕθιον, ληκυθίζειν. 

(év μέντοι τοῖς ἄλλοις τεχνίταις ὁ Πλάτων ἐν τῷ δευτέρῳ τῆς 

ἱΠολιτείας (813 C) καὶ τοὺς ἐργολάβους καταλέγει: “ῥαψῳδοί, 

χορευταί, ὑποκριταί, ἐργολάβοι.᾽ νῦν μὲν οὖν τοὺς περὶ τὴν «κηνὴν" 

['λέγει. ἐργολάβους ἐδὲ) καὶ πάντας τοὺς ἐργολαβοῦντας ἐτι ἔργον 1" 

[ ἔετιν εἰπεῖν, ὧς τοὺς ἐναντίους, τοὺς ἐκδιδόντας, ἐἐργοδότας" εἴρηκε" 

Ξενοφῶν (Cyrop VIII 2.5). τοὺς δὲ ἐργολάβους καὶ ἐργολήπτας 
[Τηλεκλείδης ὃ κωμικός (I p 228. 56 Ko). οἱ μέντοι ῥήτορες τὸ 

[έργολαβεῖν ἐπὶ τοῦ ἐπηρεάζειν λέγουςειν. τοὺς δὲ ἐφεςτηκότας τῇ 

ἱτῶν ἔργων ἐπιμελείᾳ οἱ μὲν ᾿Αττικοὶ ἐπιετάτας ἔργων λέτουειν, 

[| Ἐπίχαρμος (fg 212 Kaib) δὲ καὶ ἐργεπιςτάτας. ἢ 

ἱκολλέψης κολλοπώλης, κόλλα κολλᾶν. κρηπιδουργὸς ᾿ξ ὡς 

l'Acíivapxoc (p 340. 20 Tur),| κρηπῖδες. ὀρεοκόμος [ópeokouetv,M 
l'ópetc,| ópixóv ζεῦγος. — fvíoxoc, fjvía, ἡνιοχεῖν ξἡνιόχηςεις fjvio-^ 

lxoDuevoi. 
ὑβνομήϊδ νομεῖς, νέμειν κατανέμειν ἐπινέμειν. μηλόβοτος Tfj 

(ebBoroc καὶ εὔνομος καὶ εὔχιλος, καὶ εὔχορτα πεδία, ὡς οἱ ποιηταί. 

ἱποάςετριον δὲ τὸ νῦν χορτοκόπιον. ἐπινομίαν δὲ Ξενοφῶν (CyrupM 

LIII 2.28) ἔφη τὸ ἐν τῇ ἀλλήλων ἐξεῖναι νέμειν. προβατεῖς mpoBa-1 

ἱτευταί, προβατεία προβατευτική, πρόβατα, προβατοκάπηλος. καὶ oij 

ὑπροβάτων ἡλικίαι: τὸν μὲν ἀπὸ γονῆς εἴποις ἂν μοςχίον, τὸν δ᾽ 

ἐἔτειον ἄρνα, εἶτα ἀμνόν, εἶτα ἀρνειόν, [ὃς καὶ ἀρὴν παρὰ ToicM 

[ποιηταῖς (Hom f 103}} καλεῖται,} εἶτα λιπογνώμονα. ποιμένες αἰ- 

πόλοι, ποίμνια αἰπόλια, ἔποιμαίνειν αἰπολεῖν, ποιμνῖται κύνες, αἰπο-ἶ 

ἐλικοὶ κύνες. ἱἹπποφορβοί ἱπποφορβία, καὶ ὡς ζοφοκλῆς (fg 954) irmo-1 

ἐβουκόλοι ['PirmogopBeic] | βοηλάται ῥἐβέλάταιἢ βουφορβοί,, βουκά- ἢ 

intercidit folium duplex C | 1 θῶκος θᾶκος ἃ | 2 «κελύθριον A ckeAn- 

θριον S | 3 ληκυθιάζεν II B | 7 ἐργολάβους: καὶ T. μὲν T. ἐ. A || 15 ὠρειο- 

κόμος B || 18 voueiv veu. II || 19 εὔχειμος x. ἔγχορτα II | 23 τὸ lI | uocxíav II 

uocyeía B || 23.24 δ᾽ ἐςθίοντα Α μείζονα B || 24 ἀρνόν ὃς x. ἄρρην A | 25 inde 

a καλεῖται C. incipit 

2 ςκολύθριον] vd ad X 48 cf III 90 VIL 112 Lex rhet ap Eustath p 1515. 
50 — p 258. 434 Schw Hes | 10—11 Aischin II 112 | 12 ἐπιςτάτας] Harpoer 4- | 

15 ópeokóuoc] Aristoph Th 491 Suid Hes || 16 ὀρικὸν ζεῦγος] Harpocr J- (Ai- 

schines etc) Suid | 24— 25 Phot (Reitz) J-: "lcrpoc ἐν ταῖς ᾿Αττικαῖς (fg 53): 
“ἄρνα, εἶτα ἀμνόν, εἶτα ἀρνειόν, εἶτα λιπογνώμονα, uocyíav δὲ τὸν πρῶτον — 

Suid Eustath 1627.15 cf LCohn 1 Jahrb Suppl XII (1881) p 307 || 24 ἀρὴν] Phry- 
nich praep soph p 9.8 Bor | 27 ἱπποφορβός] I 181 Phot Hes || 27.28 ἱπποβου- 

κόλοι Euripid Phoen 28 | 28 ἐλάται] Euripid Phaet fg 773. 28 
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ἔπηλοι, ἐζευγηλάται. ζοφοκλῆς (fg 194) δ᾽ ἔφη 'ποππύζεται ζευγη- 1} 

ἐλατρίς.᾽) ἀετραβηλάται, καὶ παρὰ τοῖς Δωριεῦειν ὀνοκίνδιοι xoi! 

ἐκιλλακτῆρες. ὄνος, ἡμίονος, ἀςτράβη, νωτεῖς ἡμίονοι καὶ ζύτγιοι᾽ καὶἾ 

[ἀγὼν δέ τις ἡμιόνων ἤγετο πάλαι ἐν ᾿Ολυμπίᾳ, καὶ τὸ μὲν τῶν" 
5 [νωτέων ἡμιόνων ἀγώνιεμα ἐκαλεῖτο κάλπη, τὸ δὲ TÓv ζυγίων ἀπήνη. Ἶ 

τὸ δὲ τὸν ὄνον ὑςάξαι! ἐἰετρωματίςαι ἔλεγον", émicáEoi δὲ 'Hpó-! 
ἴδοτος (I 194): Ξενοφῶν (Cyrup III 3. 27) δὲ καὶ ἐφ᾽ ἵππων τὸ 
ἰἐπιςάξαι. τὸ δὲ τοῦ ἀςτραβηλάτου ῥῆμα ἀςτραβεύειν ὑΠλάτων εἴ-" 

ἤρηκεν ἐν Ἑορταῖς (I p 610. 39 Κο)!. τὸ μέντοι τοῖς ἀπηγορευκόει 

τ τῶν ἵππων ἐπιβαλλόμενον cnueiov τρυείππειον ἐκαλεῖτο. ("Apicro-"| 

ἐφάνης δὲ καὶ! βοηλατεῖν (fg 108) καὶ ὀνηλατεῖν (fg 833) εἶπεν " 
Loro: ὑοφορβοί, ευβῶται ευφορβοί ευβώτριαι, χοιροπῶλαι, (Uc ᾿Αρι-" 

[ετοφάνης ἐν Ὥραις (fg ὅ18).} καὶ ὕες εύες, χοῖροι χοιρίδια, δελφάκια, ἢ 

[koi τὰ ὀψίγονα καὶ «μικρὰ μετάχοιρα. ευφεός ὑφεός ['cupóc,] χοιρο-Ἶ 

«6 ἰκομεῖον᾽ χοιροτροφεῖον δὲ ὅ τε cugóc καὶ πλέγμα τι ἐν ὦ χοῖροι 

᾿τρέφονται. 

ἰἀγύρται ἱὑμηνατγύρται, ἐβμητραγύρταιδ᾽ ἀγυρτική, ἀγερμός, ἢ 

ἐἰἀγείρειν. τέρας! τεραςκόποι, τεραςκοπική:, τερατοςκολία τερατοςκο-Ἶ 

[ría τερατολογία, ἐτερατολόγῳ qücei| (εἴποις δ᾽ ἂν καὶ τερατολόγῳἶ 

30 [ἀνδρί), τερατογονία, τερῶν ὑποκριταί, ἀφ᾽ ὧν καὶ τὸ τερατεύεεθαι.Ἶ 

ἐμάντεις, ἀλφιτομάντεις, ἀςτρομάντεις, νυκτομάντεις, (crepvouávreic,M 

Γςφονδυλομάντεις, ἀλευρομάντεις᾽ κοςκινομάντεις δὲ εἴρηκε ὑΦιλιπ-" 

Κπίδης (III p 311. 31 Ko), Μάγνης δὲ ἐν Λυδοῖς (I p 8.4 Ko)f ᾿ὀνειρο-Ἶ 
ἐκρίταιειν ἀναλύταις.᾽ὃ ὑκαθάρτριαιὴ ὀνειροπόλοι, ἐὀνειράτων ὑπο-"} 

35 κριταί. | (Pópveockómoi'j] ἐοϊωνιςταί, ὀρνιθοςκόποι, οἰωνοπόλοι ". 

1 πομπύξιςται καὶ ζευγηλάτης II | 5 νωτιαίων II | 6 ἐπιςάξαι bis II || 
10 τρίειππον À τριείππιον II. || 12 ευοφόροι II | 14 cugeóc bis C | 17 ἀγερμή Il 

&vupuóc C || 23. 24 ὀνειροκρίτοιειν À. ὀνειροκρίται(ο) II ὀνειροκρίται C. óveipouáv- 

T€cv Ed pr || 25 οἰωνοπόλοι, ὀρνιθοςκόποι, μάντεις énmópvia C 

2 ὀνοκίνδιοι] Hes. Etiam Aristoph Av 1555 ubi Schol affert Eupolid fg 182 || 
2.3 ἀςτράβη, ἀςτραβηλάται Aristoph Byz m. ὄνομ. fux. Miller mél 430. 20, fg 

ΑΝ Harpocr 4- Hes Helladii Chrestomathia in Phot bibl ed 279 p 533a. 32 | 

3 κιλλακτῆρες] Hes | νωτεῖς] Hes | 5 ἀπήνη] Hes Suid Et M 121. 47 || 10 rpuc- 

ἵππειον] Phot τρυείππιον -- (Eupolis) et ἱππότροχος Ael Dionys ap Eustath 

1517.8 — 2183.15 Schw Hes s v et 8 ἵππος τροχός Et M. 771. 16 || 13. 14 cf 1251, 
VI 55, X 159 Aristoph Byz περὶ óvouacíac ἡλικιῶν ap Eustath Od 1752, 11 

(Nauck p 101 84) | 13 δελφάκια] Aristoph Lys 1061 de δέλφαξ Athen IX 374 sq, 
XIV 656sq, BA 88.31 Et M 255,3 Et Gud 138, 36, Herod Epim p 18 cll Schol 

Aristoph Ach 739, Suid Hes | 17 μηναγύρται] ΒΑ 88. 18 cf Antiphan II p 74 Ko, 
Menand III p 93 Ko unvay. et μητραγ. | 22 κοςκινομάντεις Theocrit III 31 
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βθύται,, φιλοθύται, μάγοι, γόητες, ἐξηγηταί, [kaOaprai, τελεεταίἢ ἢ 

βἀπομάκται ἑἀπομάκτριαι, καὶ τὸ ῥῆμα ἀπομάξομαι. θαυματοποιός 

ἐθαυματοποιία, θαυμάτων δημιουργοί. ἢ 

l'unxavorotióci 'μηχανῥοποιλία" ὑμηχανήματαϊ μηχαναί, εὐμή-Ἶ 

ἔχανοι {εὐμηχανία), ὕπολυμήχανοι πολυμηχανία, ἀμήχανοι ἀμηχανία," ἢ 

᾿βιομήχανοι ὡς ᾿Αντιφῶν (fg 154 Β]5). τοὺς δὲ μηχανοποιοὺς (Aristoph! 

!P 174) καὶ εκηνοποιοὺς fj παλαιὰ κωμῳδία (III p 417. 98 Ko) ὠνό-} 
Luazev.! γελωτοποιὸς ['koi'| γελωτοποιεῖν, [καὶ γελωτοποιοῦν-Ἶ 

Prec. ὡς Ξενοφῶν (Memorab III 9. 9).} Ἐκπωματοποιὸς [δὲ δρᾶμα 

[Αλέξιδος, καὶ! Γραμματειδιοποιὸς [᾿Απολλοδώρου" (III p 279 Ko). 
κυβερνῆται, πρωρᾶται, ἐρέται, ναῦται. [koi «τρογγυλοναύτας ᾿Αρι-3 

βετοφάνης (fg 861) λέγει, Θεόπομπος (I p 153. 19 Ko) δὲ γυναῖκας} 
lvavríbac.] πορθμεῖς ἔἐπορθμίον.}"} νεωλκοί᾽ τὰ δὲ τῶν νεωλκῶν 

ξύλα, οἷς ὑποβληθεῖειν ἐφέλκονται αἱ νῆες, φάλαγγες καὶ φαλάγγια. 

αἱ δὲ καλούμεναι χαμουλκοὶ μηχαναὶ δι᾽ ὧν εἵλκοντο ὑδλκοί᾽. καὶ fj μὲν 

οὐκέτι πλέουςα ναῦς νενεωλκημένη, διαψυχομένη, ἀνειλκυςμένη. [τὰ δὲ 

l'uépn τούτων προείρηται (I 1028qq.| εακχυφάντας δὲ Δημοςεθέ-Ἶ 
ἔνης εἴρηκεν fév τῷ κατ᾽ Ὀλυμπιοδώρου (48.12). καὶ cóxov μὲν! 
ξκαὶ caxíov fj κωμῳδία (Aristoph Ach 110), Ὑπερείδης δὲ ἐν τῷ ὑπὲρ" 

l'Míxac (fg 125 BI) ἔφη ᾿ἐμιςθώςατο τυλυφάντας,᾽ ζοφοκλῆς (fg 211} 
[δ᾽ βἔφηϊ “λινορραφῆϊ! τυλεῖα,᾽ [Εὔπολις δὲ Κόλαξι (I p 305.170 Ko)! 
['κεκρύφαλοί τε καὶ τύλη,᾽  ᾿Αντιφάνης δὲ ἐν Φάωνι (II p 104. 214} 
FKo) ᾿ετρώματα κλίνας τύλας.᾽ καὶ φρεωρύχος δὲ εἴη ἂν" 

[τέχνης ἐτιὴ εἶδος Φιλυλλίῳ μὲν γὰρ δρᾶμά τι ὃ Φρεωρύχος (I p 1865 

l'Ko)S τὸ δὲ φρεωρύχων ἐργαλεῖον [mop' αὐτῷ καλεῖται! τορεύς.Ἶ 

[εως δ᾽ ἂν καὶ βύρεανἢ γτλευκαγωϊξγόν (riva φαίης᾽ ἐπίπραςκον"ἢ 

[δ᾽ οὗτοι! τὸ γλεῦκος, ἐφ᾽ ἁμαξῶν [eic τὴν ἀγορὰν κομίζοντες." 

1 ἀπομάξομεν AC || 6 βιομηχανία A || 7 εκηνικοὺς οἱ παλαιοὶ ὠνόμαςαν II C || 

10 γραμματαδ. II || 18.14 νεῶν E. A | 14 ὑφείλκονται II καθέλκονται BC | 

16 veux. edd, corr Bekker | 17 caxxug. II C || 18. 19 cáxxov et caxxtov II C || 

19.20 xujubíia: cáxkov δὲ καὶ "YT. τὸ ὑπὲρ MuxdAou II ΜἝήκας Α | 21 κλινο- 
ραφὴς À II cf X 39 | τυλία A τύλη II || 23 xotvac II κλίνας κενὰς τ. A || 25 ép- 

γαςτήριον II | αὐτοῦ Α | τοξεύς IT τόρος || 26 Aeuxav. II 

1 ἐξηγηταί] Herodot I 78, Harpocr -]- Suid Hes | 2 ἀπομάκτης mepika0ap- 

τῆς Hes || 10 Γρ. Ἀπ. cf IV 19 | 17 «ακχυφάντας] ΙΧ 89, X 192 ΒΑ 802. 82 Phot 

ςακηφάντας | 18.19 Ael Dionys ap Eustath 940. 27 — p 206 Schw ὁ κοινὸς 
λεγόμενος cákkoc δι᾽ ἑνὸς κάππα προεφέρετο παρ᾽ ᾿Αθηναίοις Phrynich p 257 Lob, 
Moeris 209. 27, Schol Aristoph Ach 822, Phot, Suid | 23 τύλας] X 40 || 24 φρεω- 

ρύχος] Hes || 26 τόρος ἐργαλεῖον φρεωρυχικόν Phot — Eustath p 1533.11 (Phi- 
lyllios I p 786. 18 Ko) 
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ἐΦερεκράτης δ᾽ εἴρηκεν fév ᾿Αγρίοις (I 150. 16 Ko)1 '8ópenc τλευκα-Ἶ 

ἔγωγοῦ.᾽} 

ἰκάπηλοι δὲ οὐ μόνον οἱ μεταβολεῖς, ἀλλὰ καὶ οἱ τὸν οἶνον 

ἱκεραννύντες᾽ ὅθεν καὶ ζάραμβον ὁ Πλάτων (Gorg 518 B) κάπηλον" 

s [ὠνόμαςεν, ἐπαινῶν αὐτὸν ἐπ᾽ οἰνουργίᾳ. ἢ τὸ δὲ τῶν καπήλων ἐρ- 

ἐγαςτήριον καπηλεῖον [eiprkacv] (oi κωμῳδοδιδάςκαλοι (Aristoph 

[Eccl 154), καὶ τὸ κωμῳδούμενον ἐν ζοφοκλέους Φινεῖ (fg 645)^j 

βλέφαρα κέκλῃταί δ᾽ ὡς καπηλείου θύρα. Κὶ 

Ἕρμιππος (I p 250. 88) δὲ ἐπὶ τοῦ προπιςτευθέντος ἄνευ ἀργυρίου 
10 [πίνειν ἐκ καπηλείου *mpóbocv Pmívew'" εἴρηκεν. κάπηλιν δ᾽ &e-! 

Lrov, ὡς ᾿Αριετοφάνης} (Plut 436) 

[ᾶρ᾽ écriv fj κάπηλις ἣ ἐκ ἐτῶν) γειτόνων, ἢ 
[ἢ ταῖς κοτύλαις ἀεί με διαλυμαίνεται." 

ἑκαὶ τὸ κοτυλίζειν εἴρηται μὲν καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων τῶν κατὰ μέρος! 

15 ἱπιπραςκομένων ἀλλ᾽ οὐκ ἀθρόωςβᾷ, ἴεως δὲ καταχρωμένων τῶν Ae-! 
LYóvtuv, ὥςπερ καὶ τὸ καπηλεύειν, οὕτω! καὶ τὸ πιπράςκειν λέγου- ἢ 

[cv* ἴδιον δ᾽ ἂν εἴη τῶν τὸν οἶνον πιπραςκόντων. [koi Φερεκράτης" 

[II p 191.188 Ko) μὲν εἴρηκε ὁ 

[μηδὲν κοτυλίζειν, ἀλλὰ καταπάττειν χύδην," 

20 [Apicropávnc δὲ (fg 683)* 

[κιρνάντες γὰρ τὴν πόλιν ἡμῶν κοτυλίζετε Toici mévncav.M 

ἔδτι μέντοι οἱ κοτύλη καὶ ὑγρῶν ἦν καὶ ξηρῶν μέτρον, Θουκυδίδης 

[(Ἷ 81.2) ἀρκεῖ εἰπὼν ἱκοτύλην ὕδατος καὶ δύο κοτύλας círov.'! 
εἶεν δ᾽ ἄν τινες καὶ νεκροφόροι καὶ ταφεῖς. τὰ δ᾽ ἐπὶ ἐτούτοις ἀπὸ 

25 τοῦ" πιπράςκειν. ἔςτιν ἐδ᾽ εἰπεῖν ἐπ᾿ αὐτῶν τὸ τιμιοπῶλαι, ['eipn-" 

[κότος Φρυνίχου ἐν Τραγῳδοῖς (I p 383.52 Ko)" 

có δὲ τιμιοπώλης ὥς τ᾽ ᾿Αχιλλεὺς οὐδὲ εἷς. Κ 

καὶ fj παμπραεία δὲ ἐπὶ τῶν πάντα πωλούντων ᾧλέτεταιἥ. 

[τὰ δ᾽ ἐφεξῆς τὰ μὲν πλεῖςτα Κριτίας (Vorsokr p 629. 10 D) 

so [λέγει, πολλοὶ δὲ καὶ τῶν μᾶλλον αὐτοῦ κεκριμένων τὴν εὐφωνίαν." 

1.9 γλευκαγωγούς II C | 4 «αράμβωνα À | 8 θύρας A θύραι Ed pr | 

10 κάἀπηλιν] καπηλεῖον À | mpobóce A addubitat Cobet NL p 104 || 19 κατα- 

πιπράςκειν ἃ [| 21 xp. γε T. II | κοτυλίζεται II | τοῖς εἰτοπένηςιν A || 23 xor. 
ὃ. οἴνου ἃ | 24.95 κἀπὶ τούτοις bé τὸ πιπρ. Kaibel | 25 ἡμιοπῶλαι II το- 

μιοπ. C | 80 αὐτῶ ἃ | εὐωνίαν A 

8 Βααᾳ κάπηλοι cf Hes s καπηλεύει | 14sqq κοτυλίζειν] Phrynich praep soph 

p 79.23 Bor | 24 ταφεύς] Soph El 1410, OC 588, BAV 808. 1, Hes 
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χαλκοπῶλαι, εἰδηροπῶλαι, λαχανοπῶλαι ['τυροπῶλαι᾽ ἔθος ἦν éme-^ 

ρωτᾶν τούτους πότερα κνῆν ἢ ἐπεεθίειν.ἢ ευρμαιοπῶλαι,} Pcrum-" 

Ῥπειοπῶλαι, ἐριοπῶλαιδ, λιβανωτοπῶλαι᾽ ᾿λιβανωτοπωλεῖν δὲ ᾿Αριςτο-" 

l'pávnc (fg 801) ἔφη." ῥιζοπῶλαι, εἰλχφιοπῶλαι, βκαυλοπῶλαι βὲεκευο- 1^ 

ὲ πῶλαι,} «περμολόγοι ἐἑεπερματοπῶλαι, χυτροπῶλαι᾽. τὴν δ᾽ Αἴγιναν 

χυτρόπωλιν ἐκάλουν (Com III p 527. 669 Ko). φαρμακοπῶλαι, καὶ 

τὸ ῥῆμα φαρμακοπωλεῖν, καὶ φαρμακοτρίβαι παρὰ ΦΔημοεθένει 

(XLVIII 12). βελονοπῶλαι βελονοπώλιδες᾽ πινακοπῶλαι " ξἐκάλουν! 
l6" οὕτως οἱ ποιηταὶ τῆς κωμῳδίας (Aristoph Av 14) οὐ μόνον τοὺς! 

[πίνακας πιπράεκοντας ἀλλὰ καὶ τοὺς ὄρνις, ἃς προυτίθεςαν ἐπὶ πι-ἢ 
ἐνάκων κεραμέων. τούτους δ᾽ ὀρνιθοκαπήλους Κριτίας (Vorsokr p 629.1 

198 [10 D) καλεῖ} οὗ δ᾽ ἐπιπράεςκοντο οἱ ὄρνιθες, βόρνιθοπωλεῖον.ἢἣ 

199 

200 

[όρνεῶται, ὀρνιθοπῶλαι. ἢ ἐκτενοπῶλαι", ἀγκιςτροπῶλαι, l'ickopobo- "Ὁ 

ὲ πῶλαι,,) ἢ ὕκρομμυοπῶλαι. ἐϊεχαδοπώλιδες ἢ, ἰεχαδοπῶλαι [ἐδὲ ἢ 
[ἰ Φερεκράτης ἐν τοῖς ᾿Αγαθοῖς (I 146. 4 Ko) καὶ ἰεχαδωνῶν ἔφη." 
ῥμελιτοπῶλαι μελιτοπώλιδες μελιτοπωλοῦςαι. λεκιθοπώλης,)ὶ βέλαιο-ἢ 

Imo, [͵όξοπῶλαιδ, ἐγελγοπῶλαι γελγόπωλις᾽ εἴρηται γὰρ fj γελ-}} 
[ἰ γόπωλις) ἐν Διονυςαλεξάνδρῳ Κρατίνου (I p 26. 48 Ko), ὥςπερ évf 
[᾿Αρτοπώλιειν Ἑρμίππου (Ip 218.13 Ko) τὸ γελγοπωλεῖν. ἐν δ᾽ κὶ 
l"Apicropávouc Aavaic (fg 265 et 256) εὑρμαιοπῶλαι καὶ ἐγκρι-" 

δοπῶλαι, ὥςπερ ἐν ταῖς Ooivíccoic (fg 562) θεατροπώλης ὁ θέαν 
άπομιεθῶν. ὕἔχιδροπῶλαιδ, ἐλυροπῶλαι) «τεφανοπῶλαι crepavoru-"i 

ἔλιδες «τεφανοπωλήτριαι. «τεφάνων δὲ εἴδη ἐκκύλιετος, ὥςπερ ᾿Αρ-" 

lxi εἴρηται ἐν Ῥίνωνι (I p 687. 40}} 
ἀπέρχεται" 

l'crépavov ἔχων τῶν ἐκκυλίετων ἢ 

[καὶ kulicróv δὲ εἴρηκεν ᾿Αντιφάνης (II p 31.51 Ko). λαχανοπῶλαι," 
λαχανοπωλίδες, λαχανοπωλήτριαι. τὰς δὲ βελόνας βελονίδας εἴ-" 

ἤρηκεν Ἕρμιππος ἐν Μοίραις (I p 239. 49 Ko). ἔξεςτι δὲ καὶ τἄλλα 

[ἐπὶ τὸ θῆλυ ςχηματίζειν. ευνθηματιαίους δὲ crepávouc εἴρηκεν 'Api-"r 

3 λιβανοπ. A | 5 «ςκυθροπῶλαι B xv0p. C | Αἴγιναν ABC γυναῖκα II || 

6 χυτροπωλεῖον ἃ χυτρόπολιν Meineke | 12 ὀρνεατοπῶλαι ἃ || 14 écyaóo- 

πῶλαι, ἐςχαδοπωλίδες BC | icx. ὁ δὲ Φερεκρ. coniecit Kaibel | 14—18 κρομ. 
éAaiorr. ὀξυπ. ἰεκχαδοπιῶλαι ἐν Διονυςαλ. A || 20 Aavaoict A II corr Seber || 22 χιτρο- 

πῶλαι ἃ ἰτροπώλης Ed pr | 24 ρυτῶνι II | 27 ᾿Αντιφάνης Α 'Apicrogávnc II 

6 xyurpómoA.] Hes s ἠχὼ merpaíav χυτρόπωλιν. λέγει δὲ τὴν Αἴγιναν, ἐπειδὴ 
ἐκεῖ ὄστρακα πολλά ἐςτιν Phot | 20.21 é[kpibom.] Athen 645 E | 23 ἐκκύλιετος 

et 27 κυλιςτός cr.]] Athen XV 678 E || 28 βελονίδες] X 136 | 30 εὐυνθηματιαῖοι 

cr.] Athen XV 680 C 
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l'cropávnc (Thesm 488) τοὺς ἠργολαβημένους, oüc oi νῦν éxbocí- 

μους Aé[ouctv: φατέον δὲ ἐπὶ μὲν τοῦ ἐκδιδόντος ἔργον ὁτιοῦν τὸ 

ἐργοδοτεῖν, ἐπὶ δὲ τοῦ ἐργαζομένου τὸ ἐἐργοἡλαβεῖν. εἰ δὲ Λυείου ὁ 

κατ᾽ Αὐτοκλέους (p 181. 5O Tur) λόγος, ἐν ὦ γέγραπται 'ψηφοπαι- 
s «τοῦςι τὸ δίκαιον, εἴη ἂν καὶ ὁ wmngomaícrnc ['évreyvov. τὸ δὲ" 

[ὄνομα τοῦτο εἴρηκέ τις τῶν νέων κωμῳδῶν Εὔδοξος ἐν Ναυκλήρῳ" 
δράματι (III p 332.1 Ko).j 

[εἰ δὲ χρὴ καὶ τὰς aicyíouc πράξεις τέχνας óvouácew,M ἐρεῖς 

πόρναι πόρνοι, ἑταῖραι ἑταιροῦντες, πορνεῖα οἰκήματα ματρυλεῖα, 

19 πορνοβοςκοί προαγωγοί μαςτροποί. τὴν δὲ πόρνην καὶ χαμαιτύπην 

ἐρεῖς, βκαὶ χαμαιτυπεῖον τὸ épyactüpiov, xoi «ςτεγῖτιν καὶ πορνί- 

διον. πορνεύτριαν [δὲ ἐν τοῖς Γεωργοῖς "ἢ ᾿Αριετοφάνης (fg 121) 

ἔφη, Φιλωνίδης δὲ ἐν τοῖς Κοθόρνοις (I p 255.5 Ko)"|. πορνοτελώ- 

vac. Ἕρμιππος δὲ l'év ᾿Αρτοπώλιει (I p 227.10 Ko) φηεὶν" 

15 [à coampó' (xoi rác πόρνη xoi κάπραινα, 

᾿Αριετοφάνης δὲ [έν Cknvàc καταλαμβανούεκαις (fg 478)" 

τὴν πόρδαλιν καλοῦςειβῇᾷ τὴν καςαλβάδα. 

[τὸ δὲ πορνεύεεθαι ῥῆμα ἐν τῷ πρώτῳ Εὐπόλιδος Αὐτολύκῳ (I p 218." 
[ΟἹ Ko), ὡς τὸ πορνοβοςκῆςαι [έν τῇ Πλάτωνος (ζυμμαχίᾳ (I p 642" 

40 159) καὶ fj πορνοβοςκία ἐν τῷ Aicxívou κατὰ Κτηςειφῶντος." ἐν δὲ 

Φρυνίχου Μούκαις (I p 319.33 Ko) 

ὦ κάπραινα xoi περίπολε καὶ δρομάς. 

[καὶ φορβάδας δ᾽ ἂν τὰς πόρνας λέγοις, ὥςπερ καὶ μάχλους.ἢ 

[κυβεία, βκυβεύτρια ἢ ἐκυβευταί, κυβευτήρια). πεττεία ἢ mec- 

45 ςεία, ὡς CogoxMic (fg 911). ξςκιράφια᾽ καὶ τὸν ςκιραφευτὴν "Augic! 

εἴρηκεν (év τοῖς Κυβευταῖς (II p 243.25 Ko). τηλία, κημοί, φιμοί,ἢ 

"ich! κηθίδιον" κόςκινον, ἀβάκιον, κύβοι, διάςειετοι κύβοι, πεττοί, 
.- 

1.9 éxbnuoctouc BC || 3. 4 kai Aucíac δὲ ἐν τῷ κατ᾽ Αὐτοκλέους ψηφοπλα- 

«τοῦςει τὸ δίκαιον. εἴη δ᾽ ἂν καὶ ὁ ψηφοπλάςτης Α | 4.5 ψηφοπαίςτου II cf € 

Ῥ108, 8 ψηφοπαικτοῦτι ABC | 5 ψηφοπαίκτης ABC ἐν τέχνῃ A | 6 ἔν- 

δοξος II | Ναυκλήρου Α | 9 ματρύλια ἃ ματρυάτα ΠῚ | 11 τεγῖτιν ἃ || 15 πόρ- 

vat: k. κάπρενα II | 19 πορνοβόςκοι C πορνοκοπῆςαι II | 20 aicyó^ou A || 
22 περίπολε et λαι II BC περιβολὰς Α περίπολις Hemsterhusius ef Wackernagel Stud 

Ital Fil cl 1927.33 | 23 φορβὰς τὴν πόρνην λέγει ὡς. x. μαινὰς x. μαχλάς A || 

24. 25 πεττοὶ &mecceia II | 27 κιθίς Ed pr sola, corr Kuehn | κιθίδιον II αἰθίδα Α 

9 ματρύλεια] IX 28 Harpoer-L- (Suid) | 11 ςτεγῖτιν] Hes | 13.14 πορνο- 

τελῶναι] IX 29 || 19 ad πορνοκοπῆεαι edd II cf Phrynich Eclg 491 πορνοκόπος᾽ οὕ- 
Tuc Μένανδρος (fg 1057): oi δ᾽ ἀρχαῖοι mopvórpuy Aéyouciv | 25 ckipágia] cf 

IX 96 | 26sq — X 150 | 27 κηθίς] Hes | διάςειςτοι κύβοι] Harpocr 58. 21 (Mé- 

vavbpoc ἸΤωλουμένοις 1II p 123. 423 Ko) 
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ἀφ᾽ ὧν xoi [TO πεττεύειν [' καὶ ἢ πεττευτὴς ἢ παρὰ Πλάτωνι 

(Rp 292 C). τὸ δὲ meccoic παίζειν πεςςονομεῖν Κράτης εἴρηκεν ['év^ 
[Γείτοειν (I 131. 7 Ko.) ψῆφοι, γραμμαί, βόλοι. βόλων δὲ ὀνόματα 

τῶν μὲν φαύλων τε καὶ δυςεβόλων ἐέφ᾽ οἷς τὸ δυςκυβεῖν, Míbac, 

tMévnc, πάτριλος, πάταινα,! μάγνης, Κ'βεάγλη,""}) ἐἄμπλιαλ, ἄβολα, 

ἄθετος, ὑπτιάζων, ἐκρύψαεος", ῥκάγχαςος, "ἢ τριχίας, ἐκδύνων, χῖος, 

ὃν καὶ κεινὸν ]xoi oivqv] ἐκάλουν --- ἔετι δὲ οἴνη παρὰ τοῖς "luci 
μονάς —' oi δὲ βελτίους, ἐφ᾽ oic καὶ τὸ εὐκυβεῖν ἐλέγετο, βόλος 

πρανής, ἐπακοντιςτής, καλλίβολος, ᾿φύεκων, ὅροι,} ευνωρὶς κεῖος PH) κῷος.} 

ὃ μέντοι Μίδας καὶ τῶν μέεων βόλων ἦν. καὶ ἄλλοι δὲ πολλοί εἰειν, 

oüc ὀνομάζει Εὔβουλος ἐν τοῖς Κυβευταῖς (11 p 184. ὅ8 Ko) 

κεντρωτός, ἱερός, l'àpu' ὑπερβάλλων móbac,! 

κήρυννος, εὐδαίμων, ξἐκυνωτός, ἄρτια, 

Λάκωνες, ἀντίτευχος, ᾿Αργεῖος, δάκνων, 

Τιμόκριτος, ἐλλείπων, ἐπυαλίτης,} ἐπίθετος, 

ςφάλλων, ἀγύρτης, οἴετρος, ἀνακάμπτων, δορεύο, 

λάμπων, Κύκλωπες, ἐπιφέρων, (ζόλων, Αμων. 

κυβείας δὲ εἴδη καὶ ἣ πλειςτοβόλινδα παιδιά, καὶ τὸ ἀρτιάζειν, καὶ 

διαγραμμίζειν [καὶ διαγραμμιομόςἢ [καὶ χαλκίζεινἢ (xoi χαλκιςμός,] 

᾿καὶ ἱμαντελιγμόςἢ καὶ ναυμαχία. ἐνῇ τις καὶ ἱερὰ γραμμή, ἀφ᾽ ἧς ἣ 

παροιμία ἱκινήσω τὸν ἀφ᾽ ἱερᾶς.᾽ 

δύναιτο δ᾽ ἄν τις, εἰ βούλοιτο, καὶ τὰς ὑπὸ τοῦ Πλάτωνος 

óvouacOeícac τέχνας ταύταις ἐπαριθμεῖν, καὶ τὰ εὺὑν αὐταῖς ὀνό- 

ματα, [eire ἐςπουδάζων ἐχρῆτο τοῖς ὀνόμαειν εἴτε) καὶ uj; λέγω δὲ 

διὰ τὸ ἐν ἐνίοις τῶν ὀνομάτων βιαιότερον. διακριτική ευγκριτική, 

᾿ἰδιακριτικός ἢ, ἐδιακριτικῶς}, διακρῖναι, διελεῖν, διατεμεῖν ἐδιχοτο-} 

2.8 ἐναγγείτορει Α || 8 ψῆφοι ψηφοπαίετου Ο (cf p 107, 4) | 4 δυςεκόλων 

II BC | δύεκυβοι II || 5 «πατηλός II C | «πάταινα If C πάτραινα Ed pr | μαγνη- 

ca BCII | ἄβολα ἄπλια Ed pr || 6 τρυχίας II || 7 x(u)eivov II κεγνὸν A xiov BC | 

οἴνην À οἰδὴν FC ἡδὺν 8 | οἴνη A πυνὴ C ποινὴ B mvet II | 9 cuvupikóc ἢ κι A 

cuvupic xai ὁ εὐκουος II cuvupic κίος ἢ x&oc C corr Wackernagel cl Aristoph 
R 970 | 10 μεεοβόλων BO || 12 ποδίας II C | 13 xípnvoc A xópivvoc II. xrjpuvoc B 

xápuvvoc Phot | κυνῶτες À | ἁρματιαί II ἁρμάτια C || 14 ἀντίτευγος À corr Ed pr 

&vrirumoc II BC || 18 τιμοκρίτων ἃ τιμόκλητος IL || 16 ςχαδών cll Hes Kock | | 

ἀνακαλύπτων IL BC || 18 macrofoAeiv. δαπέδια A | 20 ἔνι Ed pr || 21 κινήςεται 

à. Α | 25 ἀβεβαιότερον A 

56 μάγνης] Hes | 6 χῖος] IX 100 χῖος est pessimus iactus (canis) xevóc || 
7 Hes οἴνη κυβευτικὸς βόλος, ὁ κενὸς... otvac οὕτως καλοῦειν Ἴωνες τοὺς κύ- 

βους... | Phot οἴνη βόλος καινὸς Schol Plat Leg XII 968E | 8 εὐκυβεῖν] IX 
94, Hes ('Augic II p 289. 11 Ko) || 10 Μίδας] Append proverb Leutsch III 98: M. ἐν 

κύβοις εὐβολώτατος | 19 xoAkiZew] BA 116.10 ("AXe£ic II. p 407. 337 Ko) cf VII 
105, IX 118 || 21 —IX 98 || 25 sqq e Platonis Politic 262 sqq, non Platonica x notavi 

15 



Libri VII 207—211 109 

lueiv, χωρίςαι διαχωρίςαι ἀποχωρίςαι, ἀποςετῆςαι Piacrfca!] &mo-) 

ἐμερίςαι ἔδιαμερίςαι, διαλαβεῖν, διχοτομεῖν), ἀφαιρεῖν [xoi ἀφαιρετάἾ, 

ευγκριτικὸς Ἐευγκριτικῶς ευγκρῖναι, ευςτῆςαι, ευναγαγεῖν, μῖξαι ευμ- 

μῖξαι, ευμπλέξαι, καὶ τέχνη (P000 πλεκτικὴ μόνον ἀλλὰ καὶ ἢ Ἔευμ- 

s πλεκτική, προβληματουργική ᾿᾿ ἔπροβληματουργικός.ἢ προβλήματα, ἐεκε-Ἰ 

ὑπάςεματα:, παραπετάεματα, Pcrerácuora', l'tónmMcuoral, ἀμφιέεματα, ἢ 

φράγματα, περικαλύμματα," ὑποπετάςματα. τρητά ἄτρητα, cóvOera 

cóvbera, νεύρινα τρίχινα. περιβολή ϊβῥύὑποβολή ἐπιβολή." ἱματι- 

ουργική, [πιλητική. Tpficic, ῥαφή. ὀλοςχίετων δερματουργική, ῥευμά-ἢ 

19 των" *crarikf, ἐπιθηματουργία, διακωλυτικὰ ἔργα, γομφωτική, ὅπλο- 

ποιική, Ἐμαγγανευτική, ἀμυντικὴ χειμῶνος, ἐργαετική. ἰξαντική 'ξάν-ἢ 

Imc κναφευτική, ἐϊύφαντική) ὑφάντης ὑφάεματα ὑφή, ὑπλυντική,", 

ἐθεραπευτική, κοςμητική, t ἡ προητική", ἐνηςτική,} ἕςτρεπτική ἐςτρεπ-} 

ὑἐτικόν), ευμπλεκτικόν, dcrpogpov, κάταγμα, «τημονονητική, l'xpokovn-"t 

15 [ἴτική, πλαςτική," (vfjual, Ῥἐμπλέξαι, εὐθυπλοκία. χαλκοτυπική, κερα- 

μική, ᾿ φλοιςτική" ἢ, φελλοί, βίβλοι, πρωτογενές, ἀεύνθετον. γλυπτικὴ 

ςφραγίδων, δρυοτομική. ἕτροφική, ἀγελαιοκομική [δὲ Σἀγελαιοτροφική. I^ 

ὑπηρετική, ἕἀργυραμοιβική ἀργυραμοιβός, ἐμπορευτικοί. τὸ κηρυκικὸν 

πᾶν γένος, ἑρμηνευταί. ξἱερεωτική, κριτική, ἐπιςτατική. ὁ Ἐςκευουργική! 

30 βεκευουργία. ἢ ἱπποφορβία, διακονική. ἔπεττεία!, πειςτική {πειςτι-ἶ 

Ixóv, ξἀρκτική, ᾿μιεθαρνητική. ξἀγκιςτρευτικήἾ ἀγκιςτρεία, βάλιευτική,ἢ 

ἐπλεκτική, πυριευτική, ἀςπαλιευτική, ἔ'τριοδοντία"! καὶ πολλὰ ἄλλα 

εὺν τούτοις βόνόματα.ἢ 

ἵνα δὲ μηδὲ τῶν βιβλίων ἀμελεῖν δοκῶμεν, ἐεΐποις ἂν. ᾿βίβλοι,} 

45 βιβλίον παρὰ δὲ ᾿Αριςτοφάνει (fg 156) xoi βιβλιδάριον. καὶ χάρτας δὲ 

τοὺς τεγραμμένους Πλάτων εἴρηκεν ó κωμικός (I p 656. 194 Ko) 

τὰ γραμματεῖα τούς T€ XÓprac ἐκφέρων. 

ἐκ δὲ τῶν ἐναντίων ἐπὶ ἀγράφου τὸ βιβλίον εἴρηκεν Ἡρόδοτος 

([ 125), εἰπὼν “γράψας ἐν βιβλίῳ. [koi βιβλιοπώλην μὲν παρὰ ᾿Αρι-Κ 

2 ἀφαιρεῖται  Π | 6 προςκεπάςματα παραςκεπάςματα᾽ ὅπλ. παραπετ. 
ἀμφ. πλάεματα᾽ φρ. II || 7 ὑποςτεγάςεματα ΒΟ || 9 ὅλος χιτών Α II corr Kuehn | 
9.10 δερμάτων II C || 10 «ςταλτική A pev. ςτεκτική Plat 280 D | ἐπιθυματικὴ ém- 

θυματουργία II | 11 μαγευτική Plat 280 D || 13 x. μικτική ᾿ πρ. À | νηςτριτική II | 
16 βίβλοι] βελοί À. | πρωτόγονες ἃ | 17 ἀγελαιοςτροφική Ed pr 80] || 18 ἐμπορευ- 

Tikoí Ed pr ἐμπορευτικόν IIBCL . ἐμπορευτικῆ À non Platoniea | κηρύκειον ἃ 

κηρυκτικόν SB || 19 ἱερωτική BC || 20 πεττική πεττικόν ILC || 21 μιςθαρνικὴ A | 
ἀγκιςτραλιευτική * ái. Α | 28 βιβλάριον A || 27 γράμματα ἐκφ. τούς τε x. À | 

28 ἐπὶ γράφου II | 29—p 110, 1 "Apicrouévet, Ed pr áfiQávet À ἀριςτοφάνει II 

5—20 omnia e Platonis Politic 279 D—283 A praeter verba * notata | 

17 ἀγελαιοκομική] B A 336. 28 (Phot): ἸΤλάτων (Politic 275 E) || 20 διακονική Plat 
Gorg 518 A | 21—23 e Plat Soph 219 Esq || 22 πυρευτική Plat cdd 
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Μετομένει εὑρήςεις ἐν Γόηειν (I p 691.9 Ko), βιβλιαγράφον δὲ παρὰϊ 

Κρατίνῳ ἐν Χείροειν (I p 88. 249 Ko), βιβλιογράφος (o6! rapa] ᾿Αν-" 
Μτιφάνει ἐν (απφοῖ (II p 96. 191 Ko). παρὰ δὲ τῷ νεωτέρῳ Κρατίνῳ" 
ἐν Ὑποβολιμαίῳ (II p 292.11) βιβλιοθήκη. ᾿Αντιφάνης δὲ ἐν TÓ"j 

ΒΜύλωνι (ILp 11. 162 Ko) εἴρηκε βιβλιδίου κόλλημα. Ἡρόδοτος (V ὅ8)}}} 

[δὲ τοὺς Ἴωνάς φηει τὰς βίβλους διφθέρας λέγειν ἀπὸ τοῦ παλαιοῦ." 

[τὰς δὲ διφθέρας καλοῦει καὶ irréAac.M 

Η 

tifKouuóbu Kaícap: PloóMoc! Πολυδεύκης xaípew". ταῦτα ἐγὼ ἢ 

μὲν εὐυνελεξάμην, ὅτι μὲν διὰ ταχέων, αὐτὸ δηλοῖ, πλὴν οὐκ} 

ἐβἔετιν ὅτε àmocràüc br αὐτὰ τῆς cuvoucíac τῆς πρὸς τοὺς νέους 
καὶ τῶν δι᾽ ἔθους ἀγώνων δεημέραι δύο λόγους βέξειργαςεάμην" "ἢ 
τὸν μὲν ἐκ τοῦ θρόνου λέγων, τὸν δὲ ὀρθοςτάδην᾽ ἔδει δέ, dc]! 

Ῥ εϊκός, κἀκείνοις παραςκευῆς καὶ τούτοις εχολῆς.} 

Δικαςετικὰ ὀνόματα εἴη ἄν, dc ἐγμαι, τάδε. δίκη μὲν f| τε 

θεὸς καὶ τὸ πρᾶγμα οὗ προέετηκεν Ó δικάζων, καὶ f| ἀμφιεβήτηεις καὶ 

f| διαδικαςία καὶ ἣ τιμωρία, τὸ δὲ ευνέχον τὴν δίκην δίκαιον καὶ ἄδι- 

κον, ὁ δὲ δικάζων δικαςτής, τὸ δὲ χωρίον δικαςτήριον. τὰ δὲ ἀπ᾿ 

αὐτῶν ὀνόματα δίκαιος j"lowaíuc, δικαιοεύνη δικαιοπραγία 1}, δικαιό- 

της δικαιοδότης.Ἵ τὸ δὲ δίκαιον καὶ θεμιτόν, τὸν δὲ δίκαιον εἴ- 

ποις ἂν καὶ νόμιμον, εὐγνώμονα, εώφρονα, τοῖς oUciv ἀρκούμενον, 

οὐδενὸς τῶν ἀλλοτρίων ἐφιέμενον, δικαιοπραγοῦντα, βεὐγνωμονοῦνταΝ, 

cugpovoüvra. καὶ εὐγνωμοεύνη (f'xai'] cuopocóvn. νομίμως, εὐγνω- 

1 βιβλίον γράφων II || 2. 8 ᾿Αντιφάνει À "Apicropávei II | 3 ςαπφοῖ. βιβλο- 

γράφων δὲ παρὰ Κρατίνῳ II || 4 ἐν ὑποβολιμαίῳ S ἐν ἰποβολιμαίῳ F ἀπεμπολη- 

μένη Α | βιβλιοθήκην II | ὅ μηλῶνι HE. | βιβλίου II | κόλλυμα F RODA S | 
7 πτέλας II ivrrécrac Ed pr corr Jungerm μεμβράνας A 

In A sequitur fol 233" ἰουλίου πολυδεύκους ὀνομαςτικῶν βιβλίον ἕκτον — 1 V. 
In F sequitur libri VII epistula quae legitur p 52,19—27, tum liber VIII, cuius 

epistula in fine. Ἰουλίου πολυδεύκους ὀνομαςτικῶν βιβλίον ὄγδοον A ΤΤολυ- 

δεύκους ὀνομαεςτικὸς (FC ὀνομαςτικὸν 8 B) fj II BCL. Index in SCB, post epistu- 
lam in A 

B inde a ] VIII passim tantum adnoftavi, eum A libros VHII—X e si- 

millimo sed meliore eodice deseripserit. Sed codicis L lectiones addidi, fami- 

liae € asseelae ef volI p X 

8 κομώδῳ Α || 10 δι᾽ αὐτὰ τὴν S διὰ ταύτην F 

1 Phrynich Eclog 158: βιβλιαγράφος, οὕτως λέγουειν ἐν ε΄ ευλλαβαῖς καὶ 

διὰ τοῦ α, οὐχὶ τετραευλλάβως διὰ τοῦ Ὁ | 6 διφθέρα] X 57 | 7 ἱττέλας] Hes 
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μόνως, cugpóvuc. δικαιοπραγεῖν, εὐγνωμονεῖν, cuqgpoveiv, ἄδικος 

ἀδίκως, ἀδικία, ἀδικοπραγία. τὸν δὲ ἄδικον φαίης ἂν" πλεονέκτην, 

ἄνομον παράνομον, βίαιον, τῶν ἀλλοτρίων ἐπιθυμητήν, τῶν οὐδὲν 

προςηκόντων ἐφιέμενον. καὶ ἀδικεῖν, ἀδικοπραγεῖν, πλεονεκτεῖν, ἀνο- 

5 μεῖν παρανομεῖν, BiáZecOat καὶ πλεονεξία, ἀνομία, βία. καὶ πλεονε- 

κτικῶς, ἀνόμως παρανόμως, βιαίως. 

ὁ δὲ δικαςτὴς ὀνομαςθείη ἂν ὃ δικάζων, ὁ κλήρῳ λαχών, ὁ 

κληρωθείς, ὃ τῆς ψήφου κύριος, ὃ τὴν ψῆφον παρειληφώς, ὃ τὸν 

ὅρκον ὀμωμοκώς, ὃ τοῦ δικαίου προςτάτης, ὃ τῶν νόμων φύλαξ, δ΄ 

10 τὰ ἀμφιεβητήειμα διαιρῶν, ὁ κρίνων, ὃ διακρίνων, ó τοὺς ἀδικοῦντας 

κολάζων, μετιών, καταδικάζων, ἐξαίρων, νουθετῶν, εωφρονίζων, ὃ τι- 

μωρούμενος. καὶ τὸ ἔργον αὐτοῦ θέεθαι τὴν ψῆφον, ἐξενεγκεῖν γνῶ- 

ειν, κρῖναι διακρῖναι τὰ δίκαια, διελεῖν, δικάςαι καταδικάςαι ἀπο- 

δικάςαι, καταψηφίςαςθαι βάποψηφίςαςθαιδἧ καταγνῶναι βάπογνῶναιϊἥ 

15 τιμωρήςεαςθαι κολάςαι μετελθεῖν, ἀφεῖναι ἀπαλλάξαι᾽ τὸ γὰρ ἀπολῦςεαι 

ἰδιωτικόν. τὸ δὲ ὄνομα τοῦ πράγματος κρίεις, γνῶςεις κατάγνωεις 

ἀπόγνωεις, καταδίκη ἄφεςεις. καὶ ἐπαινῶν μὲν ἂν ὑ'δικαςτὴν" "ἢ εἴποις 

δίκαιος, ἔνδικος, ἀκριβής, ἄδωρος, ἀδιάφθορος, ἀνεξαπάτητος, δυς- 

παράγωγος, δυςπαράτρεπτος ἀπαράτρεπτος, ἀπαράπειετος, ἀπλανής, 

30 «τάειμος, ἀςφαλής, ícoc icocrócioc icóppomoc, βάκλινήςἢ ἄτρεπτος, 

πρὸς τὸ δίκαιον ῥέπων, οὐ πρὸς ὀργὴν ἐκφερόμενος, οὐ πρὸς χάριν 

ἐνδιδούς, ἀκριβέετερος ζυγοῦ τὴν ῥοπήν, μιςοπόνηρος, βῳφιλάνθρω-" 

— foc, ἥμερος, "| πρᾶος, ἐπιεικής, ἐλεήμων, φιλοικτίρμων. καὶ τὰ 

ἐπιρρήματα δικαίως, βένδίκως ἢ ἀκριβῶς, ἀδώρως, ἀδιαφθόρως, ἀνεξα- 

25 πατήτως, ἀπλανῶς, craciuuc, ἀςφαλῶς, icuc' TÓ γὰρ icocracíiuc 

ckAnpóv. ῥκαλὸν δὲ τὸ icoppómuc, ἀκλινῶς, ἀτρέπτως, (M'uico-^l*] 

βπονήρως: ἀφιλανθρώπως ἡμέρως πράως } ἐπιεικῶς ̓  ἐλεημόνως 

δὲ καὶ φιλοικτιρμόνως «κληρά. τὰ δὲ τῶν ἔργων ὀνόματα δικαιοςεύνη, 

[εὐδικία ἢ εὐθυδικία, ἰάκρίβεια, ἀδωρία ἀςφάλεια, icórnc, μιςοπο-" ἢ 
80 (vnpía, φιλανθρωπία, ἡμερότης, πραότης, ἐπιείκεια ἢ ἰςορροπία, 

ἔλεος" ἀπὸ δὲ τῶν ἄλλων οὐκέτι. ῥήματα δὲ ἀπὸ τούτων μόνα" 

üPicoppomeiv, φιλανθρωπεύεεθαι, ἐλεεῖν, οἰκτείρειν." ψέγων δ᾽ ἂν 

εἴποις δικαςτὴς ἄδικος, ἔκνομος παράνομος, ῥάδιος ῥᾳδιουργός, l^] 

προπετής, εὐχερής" }] δωροδόκος, εὐεξαπάτητος, { εὔτρεπτος ἢ 
AP CL 35 ΓεὐπαράτρεπτοςὮ eUmapómeicroc, εὐπαράγωγος, (i πεπλανημένος ,"}} e 

2 ἀδικία δικαιοπραγία τὸν δὲ II | 11 καταδικάζων] uerabikáZuv A C || 12.13 γνῶ- 
vat À | 15 κολάςαςεθαι II || 19 &àrapáceicroc A | 26 «κληρόν] μοχθηρόν II | μᾶλλον 
δὲ καὶ τὸ BL | 29 εὐδοκία II CL corr E Maas || 81 ῥῆμα — μόνοι II corr Bekker 

18 ἀδιάφθορος] BA 343. 3 (Phot): Πλάτων ἐν Νόμοις ς΄ 768 B. || 32 icop- 

pomeiv] Plat Leg 794 E | φιλανθρωπεύεςθαι Demosth XIX 139 

11 
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βεφαλερός, ckotóc, ἀπάνθρωπος, ἀνεπιεικής, ὑβριετής, ἑτερόρροπος, 

ὑβᾶἄνιςος,"Ἴ ἀνηλεής, ἄγριος, ἄνοικτος ἴεὶ μὴ τραγικώτερον, πρὸς 

χάριν ὑποκατακλινόμενος, f'l'oucóprnroc,l'] πρὸς ὀργὴν ἔκφορος, πρὸς 

ἀργύριον βλέπων, πρὸς τὸ πλεῖον βαρυνόμενος, δεκαζόμενος, φενακιζό- 

μενος. καὶ τὰ ἐπιρρήματα ἀδίκως, ἐκνόμως παρανόμως, ῥᾳδίως," 

ὕβ προπετῶς, εὐχερῶς, εὐεξαπατήτως, πεπλανημένως, ςφαλερῶς, I" 

βεκαιῶς, ἀπανθρώπως, ὑβριςτικῶς, ἀνίεως, ἀγρίως, ἀνηλεῶς !, ἀνε- 

πιεικῶς, ἑτερορρεπῶς, ἀνοίκτως᾽ (rà yàp ἀπὸ τῶν λοιπῶν Ouc-"" 

ὑβῤφθεγκτότερα."" } τὰ δὲ πράγματα ἀδικία, παρανομία ἀνομία," 

ρῥᾳετώνη dbi προπέτεια, εὐχέρεια, ἀπάτη, cpóua, ἀπαν-"}} 

βθρωπεία, ἀνεπιείκεια, ὕβρις, ἀνιςότης, ἀγριότης" "ἢ, δωροδοκία, παρ- 

αγωγή, ἑτερορρέπεια, ckoióTnc, πλάνη. καὶ τὰ ῥήματα ἀδικεῖν, πα-" "ΕἾ 

βρανομεῖν, ῥᾳδιουργεῖν, ἀπατᾶςθαι ἐξαπατᾶςεθαι, τρέπεεθαι πα-" 

βρατρέπεεθαι, παράγεεθαι, εφάλλεεθαι, ὑβρίζειν")! δωροδοκεῖν, παρα- 

πείθεςθαι, ἀπανθρωπεύεεςεθαι, ἑτερορρεπεῖν, ἀγριαίνειν, φενακίζεςθαι 

καὶ τὸ ὄνομα φενακιςμός, ὑβηλάτων (Leg 983 B) δὲ καὶ γραφὰς" 
(eivai κακοδικίας ἠξίωςεν."}} 

κοινὰ δ᾽ ἐπὶ δικαςτῶν, ὁμόψηφοι ἐγένοντο, εύὐμψηφοι, cuveuyn- 

φίεςαντο, τὴν ἐναντίαν γνώμην ἔθεντο, τὴν καταδικάζουςαν, τὴν κα- 

θαίρουςαν, τὴν καταγινώεςκουςαν, τὴν ἀφιεῖςαν. icac τὰς ψήφους 

ἔθεντο, icoi αἱ ψῆφοι ἠνέχθηςαν᾽ τὸ δ᾽ ἰετόψηφοι παρὰ Θουκυδίδῃ 

([ 141. 6) ἐπ᾽ ἄλλης écri χρείας. écri δ᾽ εἰπεῖν ἐκάθιςε δικαςτήριον 

καὶ βἀπεκληρώθη δικαςτήριον. ἢ 

ς«κεύη δὲ δικαςτικὰ cóufolov, βακτηρία, πινάκιον τιμητικόν, 

μάλθη, fj καταλήλιπτο τὸ πινάκιον, ἐγκεντρίς, fj εἷλκον [rnv γραμ-ἢ 

PunvH* μακρὰ δὲ ἐκαλεῖτο ἣν καταδικάζοντες εἷλκον. κημός, καδίεκος, 

ἐχῖνος, ψῆφος, κλεψύδρα, χοιρίναι" πάλαι γὰρ χοιρίναις ἀντὶ ψήφων 

- 0 

20 

ἐχρῶντο, αἵπερ ἦταν κόγχαι θαλάττιοι αὖθις δὲ καὶ χαλκᾶς ἐποιή-. 

cavro κατὰ μίμηςιν. καὶ ςφόνδυλοι δὲ ἐκαλοῦντο αἱ ψῆφοι αἱ δικα- 

ςτικαΐί, χαλκοῦ πεποιημέναι. καδίεκος μὲν οὖν ἐςτὶ τὸ ἀγγεῖον ὦ τὰς 

ψήφους ἐγκαθίεςαν, aues M ov οὗ βκατήεςαν oi ψῆφοι ἐπικειμένουϊΐ 

τῷ καδίεκῳ, ἐχῖνος δὲ οὗ αἱ μαρτυρίαι ἐμβληθεῖςαι κατεςημαίνοντο. 

τάχα δὲ τῶν τοῦ MER Ῥμερῶνἢ écri καὶ κιγκλὶς καὶ δρύφακτος. 

2 post ἄγριος addit II ἀνελεής 4 βλέπων] ῥέπων ABCL | 18 κοινῆ II | 

20 καταφιεῖςαν B. καταψηφιςθεῖςαν Α || 29 ςπόνδυλοι ABC [| 30 καδδίζκος AB || 

82 διαμαρτυρίαι II 

2 ἄνοικτος] Eurip Troad 782 || 25 μάλθη] B A 278.23 || 26 μακρά] Aristoph 

Vesp 106 c schol Phot Hes Suid | 27 xotpivai] Aristoph Eq 1332 c schol — Suid 

Hes | 29 cpóvouAoi] Hes || 30 xabíckoc] BA 275.28 Harpocr Phot Hes | 31 κημός 
Phot Hes cf BA 275.25 Schol Aristoph Eq 1147 || 32 éyivoc] Harpocr Phot 
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ἔνιοι δ᾽ οἴονται καὶ ἀνάγκην ckeüoc εἶναι bikacrikóv, ("'eimóvroc!l! 
Δμ’Αριςτοφάνους (fg 584) 

(ook ei λαβὼν θύραζε τὰ ψηφίεματα" ῇ 

(xoi τὴν ἀνάγκην ἐς κόρακας ἐντευθενί;"}} 

s καὶ φρυκτοὶ δὲ ἐκαλοῦντο αἵ ψῆφοι oi δικαςτικαί. ["60ev καὶ 

ῥφρυκτή τις ψῆφος, fj εἰς τὰ ἐναντία ἐχρῶντο. "} φύλλοις δ᾽ ἐψη- 

φίζοντο οἱ κατὰ δήμους δικάζοντες, οἷς ἐπέγραφον εἴ τις ὡς παρέγ- 

γραπτος ἐκρίνετο. καὶ τὸ καταγνῶναι ἐκαλεῖτο ἐκφυλλοφορῆςαι, καὶ 

ὃ κατεγνωςμένος ἐκπεφυλλοφορημένος. ὠνομάζετο δὲ ταὐτὸν τοῦτο 

10 ἀποψηφίςαςθαι καὶ ἀπεψηφιςμένος ὑπεναντίως τῷ παρὰ τοῖς δικα- 

«ταῖς ἐκεῖ γὰρ τὸ ἀποψηφίςαςεθαι τὸ ἀφεῖναι ἐςτίν, ἐν δὲ τοῖς κατὰ 

δήμους ᾧβδικαςτηρίοις ἀντὶ τοῦ καταψηφίςαςθαι τάττεται. αἱ δ᾽ év 

Proic δήμοις ἢ αὗται κρίςεις ἐκαλοῦντο διαψηφίςεις. καὶ fj βουλὴ δὲ 

f| τῶν πεντακοείων φύλλοις ἀντὶ ψήφων ἐχρῶντο. κοινῇ μέντοι πᾶς 

1$ 0 δῆμος ὀςτράκοις ἐψηφίζετο, καὶ τὸ ἔργον ἐκαλεῖτο ὀςτρακοφορία, 

βῇκαὶ τὸ πάθος ὀεςτρακιεμός,"ὲ καὶ τὸ ῥῆμα ἐξοςτρακίςαι καὶ ἐξο- 

ςτρακιςθῆναι. Tepicyotvícavrac δέ τι τῆς ἀγορᾶς μέρος ἔδει φέρειν 

εἰς τὸν περιοριεθέντα τόπον ᾿Αθηναίων τὸν βουλόμενον ὄετρακον 

ἐγγεγραμμένον τοὔνομα τοῦ μέλλοντος ἐξοςτρακίζεςθαι᾽ ὅτῳ δὲ ἑξα- 

30 κιςχίλια γένοιτο τὰ Ócrpaka, τοῦτον φυγεῖν ἐχρῆν, οὐχ ὡς κατεγνω- 

cuévov ἀλλ᾽ ὡς τῇ πολιτείᾳ βαρύτερον, δι᾽ ἀρετῆς φθόνον μᾶλλον ἢ 

διὰ κακίας ψόγον. 

τῶν μὲν δικαςτικῶὼν ὀνομάτων ἐςτὶν αὐτὸ ('roOro'|, δικαςτικόν " 

ἦν δὲ τοῦτο τὸ τριώβολον ὁ τῷ δικαςτῇ διδόμενος μιςθός. 

35 εἰ δὲ τὴν δίκην καὶ τιμωρίαν χρὴ λέγειν, ῥητέον δίκη, τιμωρία, 

κόλαεις, ζημία ἐπιζήμιον, τίμημα ψῥπροςτίμημα ψέπιτίμημα [καὶ 

Póc ᾿Αντιφῶν (IlLa 4)! ἐπιτίμιον, ἐπιβολή, εὔθυνα, ὄφλημα, κατα- 

δίκη, κατάγνωςεις. καὶ τὰ ῥήματα τιμωρεῖςεθαι, κολάζειν, ζημιοῦν, τι- 

μᾶςεθαι προςετιμᾶν ἐπιτιμᾶν, καταδικάζειν, καταγινώεκειν, [έπιβολὴν" 

30 ἐπιβάλλειν. τὸ δὲ καταδικάζειν Πλάτων (Lg 945 A) κατευθύνειν εἶπεν. 

8 εἰ II tc Ed pr | 4 ἐνθεῦθεν εἰ S8. ἐντεῦθεν F || 9 τὸ κατεγνῶεθαι ἐκπε- 

φυλλοφορεῖεθαι ACL 10 τὸ ACL II corr Bekker || 12 ἐργαςτηρίοις ἃ || 14 τοῖς 

πεντακοείοις À ἐν τ. m. B || 17 περιεκηνήςαντας ἃ | 20 φεύγειν II | 24 τριό- 

βολον II | 29 προτιμᾶν ACL 

1 ἀνάγκη] Phot — Hes | 5 φρυκτοί] Hes --- διαφρυκτῶςαι | 8.9 ἐκφυλλο- 

φορῆςαι] Harpoer (Δείναρχος ἐν τῷ xarà ΤΤολυεύκτου ἐκφυλλοφορηθέντος) Lex 

Sab | 11 ἀποψηφίςαςθαι] Harpocr | 13 διαψήφιςις] Harpoer (Aicxivnc I 86) || 
16 ócrpaxicuóc] BA 285.20 Phot Hes | 17—22 cf Philochori fg 79^ — Schol Ari- 

stoph Eq 855 | 23 δικαςτικόν] Hes: 'Apicropávnc ἐν Ὥραις (fg 574) τριώβολόν 

qnav εἶναι || 27 ἐπιτίμιον] Lex Cantabr p 342.7 N || 29 ἐπιβολὴ] Harpocr 
Lexicogr. Graeci IX: Pollux ed. Bethe II 8 

20 
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τὸ δὲ πάθος καταδεδικάεθαι, κεκολάεθαι, ἐζημιῶεθαι, ῥῇπροετετιμῆςεθαι, ἢ 

ὀφλεῖν, κατεγνῶεθαι" καὶ ὁ τοιοῦτος κατάδικος ὑπόδικος, ὑπεύθυ- 
voc, ὀφλών, κεκολαςμένος, ἐζημιωμένος, ἐγγεγραμμένος, {κατε- 

l'rvucuévoc^ οὐ χρὴ δ᾽ ἀγνοεῖν ὅτι ζημίαν οὐ τὴν εἰς χρήματα 

μόνον ἐκάλουν, ἀλλὰ καὶ τὴν εἰς τὸ εὖμα. τὰ μέντοι προςτιμήματα 

(όλων ἐπαίτια καλεῖ. εἴη δ᾽ ἂν ἐκ τούτων καὶ τὸ ἠτιμῶςεθαι, πεφυ- 

γαδεῦςθαι, τεθανατῶεθαι, κεχιλιῶςθαι᾽ τὸ δὲ καταλελιθῶςεθαι ἄλλης 

ἐςτὶ χρείας. 

καὶ μὴν καὶ τάδε ἀπὸ δίκης ὀνόματα. ἐπίδικος κλῆρος ἢ ἐπί- 

κληρος. καὶ ἐπιδικάςαςθαι ἐ ἐπιδικαςάμενος, καὶ ἀνεπίδικος.“} καὶ 

᾿βέπιδικαεία καὶ! ['διαδικαςίαἢ, καὶ (PotabikácacOa: καὶ ἀντίδικος" 

[καὶ ἀντιδικία καὶ} ἠντιδίκηςεν Buc Δημοεθένης (XLI 10), ῥῇκαὶ} 

ὑπόδικος καὶ κατάδικος καὶ καταδίκην ὡς Θουκυδίδης (V ὅ0. 1),}} 
καὶ ἀνάδικος δίκη, καὶ ἀναδικία ὡς Λυείας (fg 304 Tur), καὶ ἀναδι- 
κάζεεθαι ὡς Κ᾽ Ἰεαῖος (fg 145 Tur). καὶ Δείναρχος καὶ ἀδίκημα ἢ 
καὶ ἀδικία! καὶ δικογράφος ὡς Ὑπερείδης (fg 234 BI), καὶ δικογρα- 

φικῶς ὡς ᾿Ἰςοκράτης (Ὁ). καὶ ἀντεδικάετκατο ὡς Λυείας (fg 298 Tur). 
καὶ εὐνδικος ἢ Π ευνδικάζειν ευνδικαζόμενος. πρόδικος προδικεῖν, "ll 

ἵβπροδικάςαςεθαι"" ! προδικαεία [oc ᾿Αντιφῶν (VI 42). καὶ εὐδικία 
}:εὐθυδικία |, xoi αὐτοδικεῖν. καὶ ἐκδικάζεςθαι, καὶ προκαταδικά-ἢ 

βζεςεθαιἣ ὡς Δείναρχος (p 840. 29 Tur) καὶ καταδικάςαι, καὶ κατα- 

δικάςαςθαι j'émri τῶν ἑλόντων." xai ἀποδικάζων ὡς Λυείας (fg 300 
Tur) καὶ δικαιωτήρια τὰ βαςανιςτήρια ὡς Πλάτων (249 A)... ó δ᾽ αὐτὸς 

καὶ δικαιούμενον τὸν κολαζόμενον. Κριτίας (p 629. 10 Vorsokr Diels) 
δὲ ἀποδικάςαι ἔφη τὴν δίκην τὸ ἀπολῦςαι ἢ νικῶςαν ἀποφῆναι, 

βῶς ἂν ἡμεῖς ἀποψηφίςαςθαι 3}. ó δ᾽ αὐτὸς (1112) καὶ διαδικάζειν 
τὸ δι᾿ ὅλου τοῦ ἔτους δικάζειν. εἴποις δ᾽ ἂν καὶ φιλόδικόν τινα, καὶ 

ἔνδικον οὐ μόνον ἄνδρα ἀλλὰ καὶ ἡμέραν ἐν f] δικάζουςειν᾽ τὸ γὰρ 

ἄδικον εἰπεῖν ἐν fj οὐ δικάζουει, βιαιότερον. «ici δὲ καὶ παρὰ Μενάν- 

opu (fg 969) δικάειμοι ἡμέραι. καὶ ἐφυγοδίκουν εἴρηκε Δημοεθένης, 

8 ὀφείλων II || 6 ἐπάτεια καλεῖ" καθ᾽ ὅτι πῶς αὐτὴ ἡ ζημία ὅθεν καὶ ἀνα- 

Tto (F, τὸ ἀντι S) Zqutuc: εἴη δ᾽ ἂν II | 15 xoi addidi | 16 ἀντιδικία ILL 

ἀντιδικαία C | 16.17 δικογραφικός S | 20.21 xai πρὸς καταδικάζεεθαι ante (ὡς 
add C | 22 ἁλόντων CL ἐλθόντων II || 25 ἀποδικῆςαι II C || 26 ὑμεῖς ἀποψηφίςαι 

II eorr Bekker || 29 οὐ] μὴ ILB || 29 ei γὰρ καὶ ΜΟῚ || 80. (p 115,1) xai Δημοςθέ- 

vnc(?) παλίνδικον εἴρηκε (τὸν βίαιον add F. Ed pr) xai ἐφυγοδίκουν etp. A. II Ed pr 

6 émaíria] lex ἃ Demosth XXIV 105 allata? | 9 ἐπίδικος x. Harpocr 4- || 

14.15 ἀναδικάζεςθαι)] Harpocr Phot Hes | 15 ἀδίκημα Thucyd I 132. 3 Platon Lg 

718D | 16.17 δικογραφικῶς non invenio ap Isocr, sed δικογραφία Isocrat XV 2 | 
19 mpobikacia Phot Suid | 20 αὐτοδικεῖν] Harpocr | 23 δικαιωτήρια] Hes 
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(XL 10), Κράτης (1143. 51 Ko) δὲ ὃ κωμικὸς παλίνδικον τὸν πολλάκις 

δικαζόμενον. ἔνιοι δὲ καὶ τὸ ςτρεψοδικεῖν τὸ παρὰ τοῖς κωμικοῖς" 

βίληιβίορῃ Ν 433) ἢ τὸ φυτοδικεῖν"! νομίζουειν ἢ τὸ ἀναςτρέψαντα 

κατηγορεῖν ἢ τὸν πολλάκις εἰς τὴν αὐτὴν ςτρεφόμενον δίκην "ἶ. 

g ὑπέρδικον δὲ τὸν ὑπὲρ τοῦ δέοντος ἀγῶνα ἔλεγον. 

τῶν δὲ δικαςτικῶν ὀνομάτων γραμματεῖα, διαμαρτυρία, διαθῆκαι, 97 

ἀντίγραφα, καταςεςημαςμένα, xoi εημήναςθαιϊ καταςημήναςθαι, εη-"ἢ 

Punváuevoc, ἐπιεημηνάμενος δὲ 'lcotoc (fg 82 Tur) [εῖπεν᾽ τὸ γὰρ! 

mapacqunváuevoc ὃ Θουκυδίδης (I 182. 5) ἐπὶ τοῦ παρατυπώςαεθαι 

24e TV ςφραγῖδα λέγει. εἴποι δ᾽ ἄν τις καὶ ἀπογράψαςθαι καὶ ἀντιγρά- 28 

ψαςθαι καὶ ἐνεημήναςθαι. ὀνόματα δὲ τῶν ἐκ δικαςτηρίου καὶ τὸ μες- 

εγγυῆςαι, ἐμεςεγγύηςαν, ἐν μεςεγγυήματι ἐποιήςαςθε᾽ μεςέγγυον τὴν 

μείρακα καταθέεθαι ᾿Αριετοφάνης (fg 650) λέγει, καὶ μεςεγγύημα μὲν 

Ξενοφῶν (2), μεεεγγυήματα δὲ Ὑπερείδης καὶ μεςεγγυηςαμένη Δημο- 

ςθένης (XXXIX 3). ἔετι δέ τις καὶ λῆξις δίκης, καὶ δίκην λαχεῖν καὶ 

ἐνετήςαεθαι, ἐνεγκεῖν, ἐπαγαγεῖν, ευςτήςεαςεθαι [xoi διαλύςεαςθαιδ δίκην. 

καὶ δίκης μὲν λῆξις εἴη ἂν ὁ νῦν καλούμενος τύπος, τὸ ἰδιωτικῶς 99 

ἀμφιεβήτημα (ἀνέκρινον δὲ τὰς λέξεις οἱ ἄρχοντες), γραφῆς δὲ ἐπὶ 

τῶν δημοείων ἀδικημάτων, ὅπερ νῦν λέγεται ἐγγραφὴ καὶ ἐγγράψα- 

so (θαι. ἀποθέεθαι γραφήν, ['émeverkeiv, ἀπενέγκαςθαι  l'éreverxkeiv!, 

ἐπαγαγεῖν, ἐπαγγεῖλαι᾽ ἀποθέμενος, ἀπενεγκών, ἐπατγείλας, ἀπενέγκας 

ββέπενεγκάμενος Μ], ἐπαγαγών, γραψάμενος. κοινῇ δὲ ταῦτα πάντα 

φαίης ἂν ἐγκλήματα καὶ ὡς Πλάτων (2) ἐπικλήματα, καὶ ἐγκαλεῖν καὶ 80 

ἐπικαλεῖν. καὶ κατηγορία δ᾽ ἂν εἴη ταὐτὸ τοῦτο, καὶ αἰτία καὶ ὡς 

ss Πλάτων (Ὁ) αἰτιάςεις, καὶ διώξεις" κατηγορεῖν, αἰτιάςαςθαι, διώκειν. 

καὶ εὐθύνειν ἐὲ καὶ εὔθυνα. τῶν δὲ ἐκ δικαςτηρίου ὀνομάτων καὶ τὸ 

2 σι 

ΣΧΟΛΙΟΝ (p 114, 80) δικάειμον εἰ καὶ μὴν dic παρὰ Πλάτωνι (Lg 958 B) οἶδεν 

εἰκότως II in textu 

1 Κράτης] Κρατῖνος II | 2 crpewtbtxov παρὰ II | 7 καταςημ. ἃ παραποιηςά- 

μενος Thucyd edd | 11 ἐκεημ. CL || 15.16 καὶ évcr.] τὸ évcr. Π ἀπενεγκεῖν 

ἀπαγαγεῖν II | 18 ἀν(ἐν IDxptvovro edd, corr Sehómann | 19 ὅπερ àv εἴη (τῆ 
νῦν add BO) épy. ὥςτε εἰπεῖν ἐγγ. IL BC | γραφὴ A | 21 ἐπαγαγεῖν] ἀπαγα- 

γεῖν II ἐπαναγαγεῖν L et ἃ qui ἐπαγαγεῖν 1 22 | ἐπενεγκών A. 

1 παλίνδικον] VI 164 Hes | 2 crpeyobikeiv] Suid Hes | 3 φυγοδικεῖν] De- 

mosth XL 16 | 8 ἐπιςημηναίνεςθαι] Harpocr | 9 Moeris 207.9 παραςημαίνεεθαι 

᾿Αττικοί, παραςεφραγίεθαι Ἕλληνες || 13 uecerrónua] Harpocr BA 191. 14, 279. 3 

Phot Hes Apud Xenoph non invenerunt Thieme Sturz || 17 λῆξις] Harpocr Lex 

Cantabr 335.14 N | 18 ἀνέκρινον] BA 449.25 — Suid ἄρχων sf | 23 ἐπικλή- 

ματα] Ast non invenit. Xenoph Oeec XI 4 | 28 αἰτιάςεις] Ast non invenit αἰτιά- 

ceuc Antiph V 25 
8* 
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cukogpavteiv, ἐργολαβεῖν PévepyoAoBeiv," ἐπηρεάζειν βένεπηρεάζειν᾽ 

καταψεύδεεθαι, karoweubouoprupeiv: Δημοεθένης (XXIX 6) γὰρ ἔφη 

καταψευδομαρτυροῦμαι. Ὑπερείδης (fg 248 Β]5) δὲ ἐπιευκοφαντεῖν ἔφη. 

καὶ τὸ πρᾶγμα εὐκοφαντία, émmpeacuóc  ἐπήρεια, Ῥ] ψευδολογία,. 

weubouaprüpía: Κρατῖνος (I p 129.454) δὲ καὶ ψευδομαρτύριον βεἴ-ἢ 

βρηκενῆ. καὶ τὸ ὄνομα cukogpávtnc, καὶ ἐργολαβῶν καὶ ἐπηρεάζων, καὶ 

ὁ τὰ ψευδῆ μαρτυρῶν [ἢ καταμαρτυρῶν᾽,. ὕτάχα δὲ καὶ πολυπρα-" 

υμονῶν, άντὶ τῶν ὀνομάτων φαύλων ὄντων μετοχαί. λογογρά-} 

ῇφος᾽ δικογράφος καὶ παρ᾽ Ὑπερείδῃ (fg 248 BI?) κακοπράγμων!} 
καὶ ἰδιωτικὰ μὲν δικῶν ὀνόματα αἰκίας, κακηγορίας, βλάβης, 

παρακαταθήκης, ἀποπομπῆς καὶ ὡς Λυείας (fg 307 Tur) ἀποπέμψεως, 
κακώςεως, κλοπῆς, χρέως, ευμβολαίων, ευνθηκῶν παραβάςεως, διαδι- 

καείας, Pémbiwaciacl ] μιεθώςεεως οἴκου, ἐπιτροπῆς, ἀχαριςτίας, cí- 

του, καρποῦ, ἐνοικίου, ἀδικίου, φορᾶς ἀφανοῦς, μεθημερινῆς. ἀμφι- 

ςβήτηεις, παρακαταβολή, διαμαρτυρία, ἐπίεκηψις, ἀμφιςβήτηςις μέν, 

ócric ἀμφιςβητοῖ κλήρου κατὰ γένος ὡς οὐκ ὄντος υἱοῦ τῷ τεθνεῶτι, 

παρακαταβολὴ δέ, ὅςτις ἀντιλέγοι ὡς αὐτὸς δικαιότερος ὧν ἔχειν τὸν 

κλῆρον ἐξ ἀγχιςτείας ἢ διαθηκῶν παρακατέβαλλε δὲ τῆς οὐείας τὸ 

δέκατον, ὡς Tpoceicoícuv ἐὰν ἥττηθῇ. ''δδιαμαρτυρία δέ, ὅςτις δια- 
μαρτυροῖτο μὴ ἐπίδικον εἶναι τὸν κλῆρον ὡς ὄντος υἱοῦ. ἐπίεκηψις 

δέ, εἴ [ric]. τὴν διαμαρτυρίαν ὡς ψευδῆ αἰτιῷτο᾽ Ἰςεαῖος (fg 181 Tur) 

δὲ καὶ τὸ ἐπὶ φόνῳ προειπεῖν εἰς "Apeiov πάγον᾽ (ἐπίεκεψαι, ἔφη, "ἢ 

εἰς Ἄρειον πάγον “ἢ αὐτῷ ἐπέεςκημμαι. ἀντιγραφὴ δὲ ἐκαλεῖτο 

ἐπὶ τῶν κατὰ γένος ἀμφιςβητούντων. τὰς δ᾽ ἐπὶ τῷ círu δίκας ἐν 
ᾧδείῳ ἐδίκαζον" ciroc δέ ἐςτιν αἱ ὀφειλόμεναι τροφαί. ἦν δὲ δίκη 

καὶ εἰς ἐμφανῶν κατάςταειν καλουμένη, ὁπότε τις ἐγγυήςαιτο ἢ αὐ- 
« 

τόν τινα ἢ τὰ χρήματα, οἷον τὰ κλοπαῖα, ἃ καὶ κλέμματα καὶ κλο- 

12 παραβ. ἀδιαδικαείας. ἀδικία L [ 16 παρακατανοεῖ II || 16 κατέγγυος ΑΒ! 
20 υἷοῦ] αὐτοῦ II | 26 ἐγγυήςαιτο addubitat Lipsius Att Recht II ὅ86. 1817 | 

27 τῶν χρημάτων II 

8.9 — IV 36 — VI19 | 10 κακηγορίας] Lex Cantabr 348.12 N | 12 κακώ- 

ceuc et 14 καρποῦ Harpocr Phot | 14 ἀδικίου Harpocr (Suid, B AV 341.25) || 
16—19 Harpocr s ἀμφιςβητεῖν καὶ παρακαταβάλλειν - (BAV 197.11) || 19 δια- 

μαρτυρία] Harpocr Lex Cantabr 337.3 Lex Sabb || 20 émícknyic] Harpocr 8 δια- 

μαρτυρία 115: éreckfymrovro δὲ ψευδομαρτυριῶν καὶ ταῖς διαμαρτυρίαις ὥςπερ ταῖς 

μαρτυρίαις Lex Cantabr 342.5 N | 28 ἀντιγραφή] Harpocr 4- | 24 círou δίκη 
Phot Suid BAV 317.31 | 25sq Harpocrs ciroc: Δημοςθένης ἐν τῷ κατ᾽ 'Apó- 

Bou α΄. ciroc καλεῖται ἡ διδομένη πρόςοδος eic τροφὴν ταῖς γυναιξὶν ἢ τοῖς ὀρφά- 
νοις ὡς ἐξ ἄλλων μαθεῖν écri καὶ ἐκ τοῦ ζόλωνος α΄ ἄξονος καὶ ἐκ τῆς 'Apicro- 

τέλους ᾿Αθηναίων πολιτείας (LVI 7) | 26 ἐμφανῶν κατ.] Harpocr -- Lex Cant 

341.11 BAV 246.4 — Lex Milleri 103 Lex Sabb Hes 
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πιμαῖα καὶ φώρια, παρὰ δὲ Πλάτωνι (Lg 950 B) καὶ κλεμμάδια. (όλων 34 

μέντοι τὸ κλέμμα κλέπος ἐν τοῖς νόμοις ὠνόμαςεν. τὸν δὲ κλέπτην 

. εἴποις ἂν καὶ κλεπτίεκον ὡς Εὔπολις (I p 364. 420 Ko): Φερεκράτης 
((I p 204. 219 Ko) δ᾽ εἴρηκε καὶ κλεπτίδης. fj δὲ Begaidiceuc δίκη, 

5 ὁπότ᾽ ἄν Tic πριάμενος οἰκίαν ἢ χωρίον ἀμφιεβητοῦντός τινος ἀνάγῃ 

ἐπὶ τὸν πρατῆρα᾽ τὸν δὲ προεήκει βεβαιοῦν, ἢ μὴ βεβαιοῦντα ὑπεύ- 

θυνον εἶναι τῆς βεβαιώςεως. εἰ δ᾽ ὃ ἀνάγων ἐπὶ τὸν πρατῆρα ἥττη- 35 

θείη, τὸ μὲν ἀμφιςεβητηθὲν τοῦ κρατήςαντος ἐγίνετο, ó δ᾽ ἡττηθεὶς τὴν 

τιμὴν παρὰ τοῦ εὐκοφαντήςαντος ἐκομίζετο. ἀποεςταςίου δὲ δίκη 

10 κατὰ τῶν βάφιςταμένων ἀπελευθέρων, ἀπροςταςείου δὲ κατὰ τῶν οὐ 

νεμόντων προςτάτην μετοίκων. ἀλλ᾽ αὕτη μὲν δημοςεία, ὥςπερ καὶ f| 

τῆς ἐπιτροπῆς ἐξῆν γὰρ τῷ βουλομένῳ γράφεεθαι τὸν ἐπίτροπον 

ὑπὲρ τῶν ἀδικουμένων ὀρφανῶν. μαρτυρία δὲ καλεῖται, ὅταν τις 86 

αὐτὸς ἰδὼν μαρτυρῇ, ἐκμαρτυρία δέ, ὅταν τις παρὰ τοῦ ἰδόντος ἀκού- 

1; τας λέγῃ. καὶ κατὰ μὲν τῶν τὰ ψευδῆ μαρτυρούντων δίκη ϊψευ-} 

ῇδομαρτυριῶν "], ὃ καὶ ἐπιεκήψαςθαι ψευδομαρτυριῶν ἐλέγετο λιπο- 

μαρτυρίου δὲ κατὰ τῶν ἰδόντων μὲν καὶ μαρτυρήςειν ὁμολογηςάντων, 

ἐν δὲ τῷ καιρῷ τὴν μαρτυρίαν ἐκλιπόντων. τὸν δ᾽ οὐ βουλόμενον 

μαρτυρεῖν ἐκλήτευον, ἀνάγκην τοῦ μαρτυρῆςαι προςτιθέντες᾽ ἔδει δὲ 87 

90 αὐτὸν ἢ μαρτυρεῖν, ἢ ἐξομόςαςεθαι ὡς οὐκ εἰδείη ἢ μὴ παρείη ἢ 5} 

χιλίας ἀποτίνειν.“ κλητεύεεθαι μὲν οὖν écri τὸ καλεῖςθαι εἰς 

μαρτυρίαν, ἐκκλητεύεεθαι δὲ τὸ δίκην ὀφείλειν ἐπὶ τῷ τὰς χιλίας κα- 

ταβαλεῖν. Λυείας (fg 817 Tur) δὲ κακοτεχνίου δίκην φηεὶν εἶναι. 
καὶ μὴν καὶ ἐρανικαὶ δίκαι καὶ νόμος ἐρανικὸς καὶ κοινὸν ἐρανιςτῶν. 

95 ἦν δέ τις koi παράεταεις, ["PBérugeMa']] πρυτανεῖα, παρακατα- 

βολή. τὰ μὲν πρυτανεῖα ὡριςμένα, ὅ τι ἔδει καταβαλεῖν πρὸ τῆς 38 

δίκης τὸν διώκοντα καὶ τὸν διωκόμενον" εἰ δὲ μή, διέγραφον τὴν 

δίκην οἱ εἰεκαγωγεῖς. ὃ δ᾽ ἡττηθεὶς ἀπεδίδου τὸ παρ᾽ ἀμφοτέρων δο- 
^ ς 

θέν, ἐλάμβανον δ᾽ αὐτὸ οἱ δικαςταί. καὶ οἱ μὲν ἀπὸ ἑκατὸν δραχμῶν 

3 κλεπτίςτατον ABO. κλωπίεκον coniec Kaibel | 4 κλεπίδες O || 7 ἐπὶ τὴν 

δίκην τὸν A | τῆς δίκης τῆς B. debebat indice Lipsius Att Process II 746. 257 || 

9 παρὰ T. cucr'cavroc II || 10.11 οὐ mpoveuóvruv II || 20 ἴδει ἠ xu. ἀποτείνει 

μὴ παρείη II corr Ed pr 

2 xAéroc Hes Phot | 4 βεβαιώςεως] Harpocr (BAV 219, Hes) || 9 &mocra- 

cov] Hes Lex Cantabr 334 8IV cf Harpocr — BAV 201.5 || 13—15 Harpocr éx- 

μαρτυρία -Ε | 16 ἐπιεκήψαςθαι] Harpocr | 16. 17 λιπομαρτυρίου] BA 276. 31 

Phot | 19sqq Phot κλητεῦςαι Hes Schol Aristoph ἂν 1693 | 21 κλητεύεςθαι]) 

ef Harpocr 112.28sqq BA 272.6 Phot EtM | 22 ἐκκλητεύεςθαι) Harpocr cf not 

marg in Harpocr ap Nauck Lex Vind 339.9 | 23 κακοτεχνίου]͵ Harpocr Phot 

BA 268.24 | 26 πρυτανεῖα] Harpocr BA 291.15 Phot 
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ἄχρι χιλίων δικαζόμενοι τρεῖς δραχμὰς κατετίθεντο, oi δὲ ἀπὸ χιλίων 

μέχρι μυρίων" ὲ τριάκοντα. oi δὲ οἴονται πρυτανεῖα εἶναι τὸ ἐπι- 

δέκατον τοῦ τιμήματος, κατατίθεςθαι δ᾽ αὐτὸ τοὺς γραψαμένος ἐπὶ 

μιςθοδοείᾳ τῶν δικαςτῶν. παρακαταβολὴ δ᾽ ἦν ἐπὶ μὲν τῶν πρὸς 

τὸ δημόειον ἀμφιεβητημάτων τὸ πέμπτον, ἐπὶ δὲ τῶν ἰδιωτικῶν τὸ 

δέκατον. ἐπωβελία δ᾽ ἦν τὸ ἕκτον τοῦ τιμήματος "μέρος, ὃ ὥφει- 

λεν (ó μὴ ἑλών, προεώφειλεν""! ὃ αἱρεθείς  ὠνόμαεται δὲ ὅτι ὀβολὸς 

ἦν τὸ ἕκτον τῆς δραχμῆς. fj δὲ παράεταεις δραχμὴ ἦν, ἣν ὁ διώ- 

κων παρὰ διαιτητῇ προςειςέφερεν᾽ ἀφ᾽ ἧς ἴεως καὶ Πλάτων (Rp 555 B) 

ἑπαραςτήςαεθαι eic xpíciv! εἴρηκεν ὃ προςκαλέςαςθαι οἱ ῥήτορες. 

γραφαὶ δὲ φόνου καὶ τραύματος ἐκ προνοίας, καὶ πυρκαϊᾶς καὶ 

φαρμάκων καὶ μοιχείας καὶ ὕβρεως, ἱεροευλίας, ἀςεβείας, προδοείας, 

δώρων, δεκαςμοῦ, λιποςτρατίου, λιποταξίου, ἀςτρατείας, λιποναυτίου, 

ἀναυμαχίου, τοῦ T ῥῖψαι τὴν ἀςπίδα, [ῥὰφ᾽ οὗ ῥίψαςπις Κλεώ-"} 
ἤνυμος, ἀγαμίου, παρὰ δὲ Λακεδαιμονίοις καὶ ὀψιγαμίου καὶ 

ἡ βκακογαμίου δι, ἀργίας, ἑταιρήςεως, ψευδεγγραφῆς, ψευδοκλητείας, 

ξενίας, δωροξενίας, παρανόμων, παραπρεεβείας᾽ δοκιμαεία, εὔθυνα, 

προβολή, φάεις, ἔνδειξις, ἀπαγωγή, ἐφηγεῖςθαι, ἀνδρολήψιον, εἰεαγγε- 

λία. ταύτας τὰς δίκας ἢ ὅςαι τοιαῦται --- ἐκαλοῦντο γὰρ αἱ γραφαὶ 

καὶ δίκαι, οὐ μέντοι καὶ αἱ δίκαι γραφαί --- ἐξῆν τῷ βουλομένῳ γρά- 

φεεθαι, καὶ ἐπὶ μὲν παςῶν τούτων Ó μὴ μεταλαβὼν τὸ πέμπτον μέρος 

τῶν ψήφων προςωφλίεκανε χιλίας ὁ δὲ τῆς ἀςεβείας γραψάμενος καὶ 

οὐχ ἑλὼν ἐθανατοῦτο. καὶ τῆς μὲν ὕβρεως τὸ τίμημα οὐκ ἦν τοῦ 

παθόντος ἀλλὰ δημόειον, δώρων δὲ κατὰ τοῦ ἐπὶ δώροις δικάςαντος 

ἦν ἣ γραφή, δεκαςμοῦ δὲ κατὰ τοῦ διαφθείραντος᾽ καὶ ὁ μὲν δεκά- 

ζεεθαι Ó δὲ δεκάζειν ἐλέγετο. τῆς δὲ ἀργίας ἐπὶ μὲν Δράκοντος ἀτι- 

μία ἦν τὸ τίμημα ἐπὶ δὲ Cóhuvoc, εἰ τρίς τις ἁλῴη, ἠτιμοῦτο. καὶ 

λιποναυτίου μὲν ἐκρίνετο ὃ τὴν ναῦν ἐκλιπών, ὥςπερ ὃ τὴν τάξιν 

λιποταξίου, ἀναυμαχίου δὲ ὃ τὴν ναῦν μὲν μὴ λιπών, μὴ μέντοι ναυ- 

μαχήςας. ἑταιρήςεως δ᾽ ἦν γραφὴ καὶ δοκιμαςεία καὶ ἐπαγγελία" καὶ 

2 πρυτανείας ACL || 7 ὅτι] ἣν ἐπεὶ II || 9 προςέφερεν AC προειςέφ. Din- 

dorf | 10 mpocekaAécavro AB | 17 παραπρεεβείας (eia II) cdd post eó8vva || 

18 ἀφηγεῖεθαι AB | 19 δὲ τὰς A | 21 ἐπὶ μὲν] ἐκ AB || 22 ógAickave II || 

23 ἐθανατούτω II | 24 ἐπὶ δῶρα A | 29 μὴ ἐκλίπιν II 

4 παρακαταβολή] Harpoer 146.18 || 6 ἐπωβελία] Harpocr BAV 2565.29 || 

8 rapácracic] Harp 148. 9 Δημήτριος ὁ Φαληρεύς cf p 140.19 || 11 γραφαί] 

cf Harpocr Lex Sabb 7.16 sqq || 14 ῥίψαςπις KX.] Aristoph Nub 353 || 16 Aristotel 
Rpb Ath 59.3 || 28 ὕβρεως] Lex Sabb 7.19 || 24 δώρων vp.] Harpocr || 26 δεκάζειν] 

Harpocr Lex Cant 335.16 | ἀργίας ὃ. — Lex Cant 334.10 | 80 ἑταιρήςεως] Harpocr 
87.22 | ἐπαγγελία] — Schol Aeschin Tim 2 p 720 R Harpocr Lex Cantabr 341. 7 

10 
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ταῦτα τῆς κατὰ τῶν ἑταιρηκότων κατηγορίας τὰ ὀνόματα. weubev- 

γραφῆς δ᾽ ἦν δίκη κατὰ τῶν ὡς ὀφείλοντάς τινας ἐνδειξαμένων, εἰ 

ψευδῶς ςεευκοφαντηκότες ἁλῷεν. κατὰ δὲ τούτου ἦν καὶ ἐπιβουλεύ- 44 

ceuc γραφή, ψευδοκλητείας δὲ κατὰ τῶν οὐ δικαίως κεκλητευκότων. 

δωροξενίας δέ, εἴ τις ξενίας κρινόμενος δῶρα δοὺς ἀποφύγοι. παρα-ἢ 

Pvóuuv δέ, εἴ mic] ψήφιεμα γράψαι ἢ νόμον παράνομον" ὑπομοςά- 

μενος γάρ [mic] τὸ γραφέν, οὗ fj κατηγορία ὑπωμοεία ἐκαλεῖτο, διή- 

λεγχεν ὅτι ἔετι παράνομον ἢ ἄδικον ἢ ἀεύμφορον. δοκιμαςία δὲ 

τοῖς ἄρχουειν ἐπηγγέλλετο, καὶ τοῖς κληρωτοῖς [kai τοῖς αἱρετοῖς ἢ 

εἴτ᾽ ἐπιτήδειοί eiciv ἄρχειν εἴτε καὶ μή, καὶ τοῖς δημαγωτοῖς, ei ἣται- 45 

ρηκότες εἶεν ἢ τὰ πατρῷα κατεδηδοκότες ἢ τοὺς γονέας κεκακωκότες 

B ἄλλως κακῶς βεβιωκότες "ἢ ἀτίμους γὰρ αὐτοὺς ἐχρῆν εἶναι καὶ 

Pun" λέγειν. εὔθυνα δὲ κατὰ τῶν ἀρξάντων ἢ πρεςεβευςάντων ἦν 

μὲν περὶ χρημάτων πρὸς τοὺς εὐθύνους καὶ Aoyicróc (oi δ᾽ ἦςαν 

δέκα), ἦν δὲ περὶ ἀδικημάτων πρὸς ὕτοὺςεἿ δικαςτάς. ἣ δ᾽ εὔθυνα 

χρόνον εἶχεν ὡριεμένον, μεθ᾽ ὃν οὐκέτ᾽ ἐξῆν ἐγκαλεῖν. ἰδίως δὲ n" 46 

κατὰ τῶν πρεεβευτῶν γραφὴ παραπρεςβείας ἐλέγετο. προβολὴϊ 

δὲ ἦν κλῆεις εἰς δίκην κατὰ τῶν κακόνως πρὸς τὸν δῆμον διακει-" 

μένων. προβολαὶ δ᾽ ἐγίνοντο τοῦ δήμου ψηφιςαμένου καὶ τῶν" 

30 l'ebvouctóruv τῇ πόλει, ὡς Aucíac ἐν τῷ κατὰ Θεοδοτίδου (59 ΤῊ} 
ῥῇπερὶ ἀμφοῖν ὅτ βπροβολαὶ δὲ ἦςαν καὶ αἱ τῆς cukopavríac γραφαί “Ἢ 

έλυείας ἐν v] πρὸς Ἱπποκράτην αἰκίας (fg 126 Tur). ἐγίνοντο δὲ καὶ 

ῥπερὶ τῶν ἐξυβριεάντων [ἢ ἀδικηςάντων ἢ ἀςεβηςάντων περὶ τὰς ἑορ-" 

τάς, ὡς fj κατὰ Μειδίου προβολή. φάεις δὲ ἦν τὸ φαίνειν τοὺς περὶ 47 

30 ὑτὰ μέταλλα ἀδικοῦντας, ἢ περὶ τὸ ἐμπόριον κακουργοῦντας ἢ περὶ 

τὰ τέλη, ἢ τῶν δημοείων τι νενοςφιεμένους, ἢ cukogavroóvrac;,'] 

Ῥῇῥὴ περὶ τοὺς ὀρφανοὺς ἐξαμαρτάνοντας. ἐφαίνοντο δὲ πρὸς τὸν" 

Pápxovra. κοινῶς δὲ φάςεις ἐκαλοῦντο πᾶςαι αἵ μηνύςεις τῶν λαν-" 

θανόντων ἀδικημάτων. ébíbocav δὲ ἐν γραμματείῳ γράψαντες τὴν" 

δὶ 

1 e 

1 o 

1.2 ψευδεγγραφεῖς δὲ εἶναι κατὰ τῶν II | 7 οὗ] ἀφ᾽ o0? Bekker || 17 éy- 
γραφὴ C | 22 'Icokpárnv Suid Et M s v ὕβρις || 26 τινας νοςφιςομένους II 

1.2 ψευδεγγραφῆς] Harpocr | 4 weubokAnreíac] Harpocr || 5 δωροξενίας] 

Aristotel Rpb Ath 59.3 Harpocr | 1 ὑπωμοςεία] Harpocr Phot BA 313.8 | 

12 κακῶς βεβιωκότες ex lege in Aeschin Tim 28 | 13—15 Harpocr | 14 λογι- 

«ταί] Harpocr Lex Cantabr 349.4 | 24 φάεις] BA 315.16 Harpocr Phot Lex 

Cantabr ed Nauck 339.14sqq et 357.18qq: Καικίλιος δὲ φάειν (add Meier) 

φηεὶν εἶναι ἣν κατὰ τῶν τὰ δημόεια μέταλλα ὑπορυττόντων ἀποφέρουει καὶ κα- 

θόλου κατὰ τῶν τὰ κοινὰ κλεπτόντων, καλεῖεθαι δὲ οὕτως καὶ τὰς ἐμπορικὰς 

μηνύεεις 
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l'páciv, τά θ᾽ ἑαυτῶν καὶ τὸ τοῦ κρινομένου ὄνομα προςγράψαντες 

48 καὶ τίμημα ἐπιγραψάμενοι᾽ ὃ δὲ ἄρχων παρεδίδου τὴν κρίειν δι-" 

καςτηρίῳ. καὶ τὸ μὲν τιμηθὲν ἐγίνετο τῶν ἀδικουμένων, εἰ καὶ" 

ἄλλος ὑπὲρ αὐτῶν φήνειεν᾽ ὁ δὲ μὴ μεταλαβὼν τὸ πέμπτον μέρος 

τῶν ψήφων τὴν ἐπωβελίαν προεωφλίεκανεν. ἦν δὲ ἕκτον τοῦ τι-" s 

ῥμήματος, ὡς Ἰςαῖος ἐν τῷ πρὸς Εὐκλείδην (fg 63 Tur) περὶ χω-"} 

Poíov. εἰεήγετο δὲ τὰ μὲν ἐντὸς χιλίων εἰς ἕνα καὶ διακοείους, τὰ! 

49 δὲ ὑπὲρ χιλίας εἰς ἕνα καὶ Terpakocíouc. ἔδει δὲ καὶ κλητῆρας} 

᾿'προςεπιγράφεεθαι τὸν φαίνοντα, εἰ εἰεὶ μάρτυρες. ἔνδειξις δὲ ἢ" 

ὕπρὸς τὸν ἄρχοντα ὁμολογουμένου ἀδικήματος μήνυεις, οὐ κρίςεως 10 

άλλὰ τιμωρίας δεομένου. ó δ᾽ ἐνδεικνύμενος ἐν γραμματείῳ πρὸς} 

τὸν ἄρχοντα τὴν ἔνδειξιν ἀποφέρει, ἵν᾽ ὑπεύθυνος ἢ τῆς ψευδοῦς" 

l'évoeí£euc. καὶ αὕτη μὲν γίνεται περὶ τῶν οὐ παρόντων, f| δὲ" 

βάπαγωγή, ὅταν τις ὃν ἔςτιν ἐνδείξαεθαι μὴ παρόντα, τοῦτον παρ-"} 

50 όντα ἐπ᾽ αὐτοφώρῳ λαβὼν ἀπαγάγῃ. ὃ δὲ κίνδυνος ἐν χιλίαις." 15 
ῥμάλιετα δὲ τοὺς ὀφείλοντας τῷ δημοείῳ ἐνεδείκνυςαν, ἢ τοὺς κατ-" 
l'ióvrac ὅποι μὴ ἔξεςτιν, ἢ τοὺς ἀνδροφόνους. ἐφηγεῖςεθαι δέ ἐςτιν,"} 

ὅταν τις δι᾿ ἀςθένειαν ἀπαγαγεῖν οὐ θαρρῶν ἐπάγῃ τὸν ἄρχοντα! 

Pér' οἰκίαν οὗ τις τούτων ἀποκρύπτετα. ἀνδρολήψιον bé ὅταν!" 

Pic. τοὺς ἀνδροφόνους καταφυγόντας ὥς τινας ἀπαιτῶν μὴ λαμ-"} so 

51 βάνῃ, é£ecrwv ἐκ τῶν οὐκ ἐκδιδόντων ἄχρι τριῶν ἀπαγαγεῖν. ὁ δὲ" 
[ἀδίκως ἀνδροληψίᾳ κεχρημένος οὐκ ἀνεύθυνος ἦν. f δ᾽ εἰς-" 

βαγγελία τέτακται ἐπὶ τῶν ἀγράφων δημοείων ἀδικημάτων. κατὰ! 

τὸν νόμον τὸν εἰεαγγελτικόν .... (ἀμφοτέρως γὰρ λέτγουειν), δε: 

[κεῖται.... περὶ ὧν οὐκ eid νόμοι, ἀδικῶν δέ τις ἁλίεκεται ἢ" ss 

ἄρχων ἢ ῥήτωρ, εἰς τὴν βουλὴν εἰεαγγελία δίδοται κατ᾽ αὐτοῦ," 

κἂν μὲν μέτρια ἀδικεῖν δοκῇ, fj βουλὴ ποιεῖται ζημίας ἐπιβολήν," 

52 ῥᾶν δὲ μείζω, παραδίδωςι δικαςτηρίῳ᾽ τὸ δὲ τίμημα, ὅ τι χρὴ πα-" Ἵ 

θεῖν ἢ ἀποτῖςαι. ἐγίνοντο δὲ εἰςαγγελίαι καὶ κατὰ τῶν καταλυόν-" 

ὕτων τὸν δῆμον ῥητόρων, ἢ μὴ τὰ ἄριετα τῷ δήμῳ λεγόντων, ἢ so 

πρὸς τοὺς πολεμίους ἄνευ τοῦ πεμφθῆναι ἀπελθόντων, ἢ προδόν-"} 

[rwv ὑφρούριον ἢ ςτρατιὰν ἢ ναῦς, ὡς Θεόφραςτος ἐν τῷ πρώτῳ" "ἢ 

Eid i nu 
t IR. uh] σεν 

aceti rcp 
L^ 

11 ὅθεν ἐνδεικν. II | 20 πρός τινας CL | 24 in codd lacuna nulla | 

24.25 ὃς κεῖται] oi (ὧς add F) λέγει II | 28 μεῖζον fj CL | 80 fnr. ὃ μὴ... 
λέγοντες II | 82 qpobpiov— p 122, 27 ἄτιμος fjv desunt in C folio exscisso 

8 κλητῆρες] Harpocr Phot Lex Cantabr 346.12 N | 9 ἔνδειξις] Lex Sabb 

BA 250.10 | 19 ἀνδρολήψιον Harpocr Phot | 22—p 121,9 eicayreMo] plenius 
et rectius Lex Cantabr 667.12 (Καικίλιος, Ocógppacrac ἐν τῷ δ᾽ περὶ νόμων An- 

μήτριος ὁ Φαληρεύς, alii BA 244.18 Lex Sabb Harpocr (Suid) cf legem ap Hy- 

perid ὑπὲρ Εὐξενίππου XXII 13 sqq 
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περὶ Νόμων. ὅτι δὲ ὁ εἰςαγγείλας xai οὐχ ἑλὼν ἀζήμιος ἦν, "Y mep-1] 

[ϊείδης ἐν τῷ ὑπὲρ Λυκόφρονος (III) φηείν. καίτοι τε ó Θεόφρα- 
l'icroc τοὺς μὲν ἄλλας γραφὰς γραψαμένους χιλίας τ᾽ ὀφλιεκάνειν, "ἢ 

Piel. τὸ πέμπτον τῶν ψήφων μὴ καταλάβοιεν, καὶ προςατιμοῦεθαι, "ἢ 

5 τοὺς δὲ εἰςαγγέλλοντας μὴ ἀτιμοῦςθαι μέν, ὀφλεῖν δὲ τὰς χιλίας 4} 

[ἔοικε δὲ τοῦτο διὰ τοὺς ῥᾳδίως εἰςαγγέλλοντας Ücrepov mpocye-1 
ἰγράφθαι. Δημοςεθένης δὲ ἐν τῷ κατὰ Μέδοντος (fg 1 Tur) καὶ} 
"κατὰ τῶν μὴ rpocnkóvruc τῇ ἐπικλήρῳ cuvoikoóvruv γίνεςθαι τὰς} 

P'LeicarreMac λέγει. χίλιοι δὲ κατὰ μὲν τὸν ζόλωνα τὰς εἰςαγγε- } 

10 [Mac ἔκρινον, κατὰ δὲ τὸν Φαληρέα καὶ πρὸς πεντακόειο. ἀτγρα- ἢ} 
- βφίου δὲ κατηγοροῦνται οἵτινες ἂν ἑαυτοὺς βέκ τῶν ἐγγεγραμμέ-" 8} 

Ῥ βνωνὴ ἐξαλείφωςειν. καὶ ἀλογίου δὲ δίκη ἦν κατὰ τῶν οὐκ ἀπο- 

ΕἸ διδόντων λογιςμοὺς ὧν ἂν διαχειρίςεωειν."} 

᾿ἔςετι δὲ ἐκ τῶν δικαςτικῶν ὀνομάτων προωμοεία ἀμ ξίῳ διω- (T 

i" μοεία, ἐξωμοεία ἀπωμοεία, ὑπωμοεία, παραγραφή, άντιγραφήϊ àvm- ̂ T 

λαχεῖν, ἐξούλης δίκη, μὴ οὖςα δίκη, ἐρήμην ὀφλεῖν, ἐνεπιςεκήψαεθαι, "ἢ 

I πρόεκληεις, ἔφεεις, ἔκκλητοι δίκαι, ἀπὸ ευμβόλων δικάζεεθαι, ἐμπορι- f! 

καὶ δίκαι, ἀτίμητος δίκη, διαψήφιεις. προωμοεία μὲν ὅρκος ὃν} 

δ κατήγορος προομνύει, ἦν μὴν ἀληθῆ κατηγορεῖν, àvrupocía δὲ} 

ὅρκος ὃν ὁ κατηγορούμενος ἀντομνύει, fj μὴν μὴ ἀδικεῖν, διωμο- 

l'lcia δὲ ὃ παρ᾽ ἑκατέρου ὅρκος. ἐξωμοεία δέ, ὅταν τις ἢ πρεεβευ-""} 

ἰ τὴς αἱρεθεὶς ἢ ἐπ᾽ ἄλλην τινὰ δημοςείαν ὑπηρεείαν, ἀρρωςτεῖν n^ 

ἢ ἀδυνατεῖν φάεκων ἐξομνύηται αὐτὸς ἢ br ἑτέρου. ἐξώμνυντο, δὲ" 

καὶ οἱ κληθέντες μάρτυρες, εἰ φάεςκοιεν μηδὲν" ἐπίεταςθαι [ToU-' 

ὕτων) ἐφ᾽ ἃ ἐκαλοῦντο. fj δ᾽ ἀπωμοεία ἐγίνετο παρὰ τῶν ἀντιλε-ΐ 
ὑγόντων πρὸς τοὺς ἐξομνυμένους ἐπὶ προφάςει ἀρρωετίας ἢ ἀπου-ῇ 

(cíac. εὐυνιςταμένης δὲ περὶ τούτου δίκης, τὸ παρὰ τοῦ κρίνοντος 

ἔργον ἀπωμοεία ἐκαλεῖτο. ὑπωμοεία bé ἐςτιν, ὅταν τις ἢ ψήφιεμαϊ 

( νόμον γραφέντα γράψηται ὡς ἀνεπιτήδειον᾽ τοῦτο γὰρ ὑπομό- 

ῥςαςθαι λέγουςειν. καὶ οὐκ ἦν μετὰ τὴν ὑπωμοείαν τὸ γραφέν, πρὶν 

ἐκριθῆναι, κύριον. παραγραφὴ δ᾽ ἦν fj αὐτὴ καὶ διαμαρτυρία, ὅταν 

1 σι 

Θ 

2 ex 

e 

1 ἄτιμος οὐκ fjv L | 7.8 M. xai ἐν τῷ κατὰ II || 8 προςηκόντων ILL corr 

Meier | 9 λέγει] ἔκρινεν L | 21 ἑκατέρων H || 25 eic à προκαλοῦνται II ἐφ᾽ ὃ 

ABL | 29 γραφόντα AL || 31 παραμαρτυρία A 

10 ἀγραφίου Harpocr BA 199.30 Lex Cantabr 329,3 N Lex Vindob 3,8 Et 

M 18,17 | 12 ἀλογίου 5.] VI 153, ΒΑ 436.3 (Εὔπολις I p 350. 349 Ko) Lex Can- 
tabr 332.6 N Suid Hes | 20.21 διωμοςεία] Harpoer Lex Cantabr 337,12 N Lex 

Sabb | 25 ἀπωμοεία Lex Cantabr 333,5 (Δημοςεθένης XVIII 103) N | 28 ómu- 

uocía] Harpoer (AnuocOévnc κατ᾽ Ὀλυμπιοδώρου 26) ΒΑ 313. 8 || 81 παραγραφῇ] 

Phot | διαμαρτυρία cf VIII 32 

53 

54 
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[ric μὴ εἰεαγώγιμον λέγῃ εἶναι τὴν δίκην ἢ ὡς kekpiuévoc [TIT 

βῥδιαίτης γεγενημένης } ἢ ὡς ἀφειμένος, ἢ ὡς τῶν χρόνων ἐξη E 

ἑκόντων ἐν oic ἔδει xpívec0at .... oiov οὐκ eicapreMac ἀλλὰ mapa-f 

ἱνόμων, οὐ δημοςείᾳ ἀλλ᾽ ἰδίᾳ, ἢ ὧς οὐ παρὰ τούτοις κρίνεεθαι δέον, ἢ 

[olov οὐκ ἐν ᾿Αρείῳ πάγῳ ἀλλ᾽ ἐπὶ TTaAÀabiu. ἄγραπτος δὲ δίκηϊ 
ἐἐκαλεῖτο fj ὑπὸ τῆς παραγραφῆς GvaipeOeica καὶ διαγραφεῖςα.ἢ 

ἱἀντιγραφὴ δέ, ὅταν τις κρινόμενος ἀντικατηγορῇ. καὶ fj παρα-ἢ 

γραφὴ δὲ ἀντιγραφῇ ἔοικεν᾽ διὸ καὶ προειςέρχεται. ὃ δ᾽ ἀντιγραψά-ἢ 

ἵμενος μὴ κρατήςας τὴν ἐπωβελίαν προςωφλίεκανεν. τίθενται δὲ TÓÍ 

ἱτῆς ἀντιγραφῆς ὄνομα καὶ κατὰ τῶν ἀπαντώντων πρὸς τὰς γραφάς, 

[xai écri πρὸς τὴν γραφὴν τὸ τοῦ φεύγοντος γράμμα ἀντιγραφή, οἷον 

τὰ ψευδῆ ὕμουΐ κατεμαρτύρηςε (τέφανος, γράψας τὰ ἐν τῷ γραμμα- ἢ 

ὑτείῳ᾽ (Demosth XLV 46). ἣ δὲ τῆς ἐξούλης δίκη γίνεται, ὅταν τις τ] 

(€x δημοείου πριάμενον μὴ ἐᾷ καρποῦςθαι ἃ ἐπρίατο, ἢ τὸν νικήςεανταῇ 

[& ἐνίκηςεν, ἀλλ᾽ δὴ ἔχοντα ἐκβάλλῃ ἢ εχεῖν iip ἢ αὐτὸς [δὴ] 

ὀφλὼν ἢ ἄλλος ὑπὲρ αὐτοῦ. καὶ μὴν xoi Pei] ó μὲν [c ἐωνη-ῆ 

ὑμένος ἀμφιεβητεῖ κτήματος, ὃ δὲ ὡς ὑποθήκην ἔχων, ἐξούλης fj 

(oix. f| δὲ μὴ οὖςα δίκη οὕτως ὠνομάζετο᾽ ὁπόταν τις παρὰ δι- 

ἑαιτηταῖς παραγραψάμενος, καὶ ὑπομοςάμενος νόςον ἢ ἀποδημίαν, εἰς 

ἱτὴν κυρίαν μὴ ἀπαντήςας ἐρήμην ὄφλῃ, ἐξῆν ἐντὸς δέκα ἡμερῶνϊ 

(Tv μὴ οὖςεαν ἀντιλαχεῖν, καὶ fj ἐρήμη ἐλύετο, ὡς ἐξ ἀρχῆς ἐλθεῖν 

ἐπὶ διαιτητήν. εἰ δὲ μὴ ἕλοι τὴν μὴ οὖςαν, ὀμόςας μὴ. ἑκὼν ἐκλι-ἢ 

ἱπεῖν τὴν δίαιταν, κύρια τὰ διαιτηθέντα ἐγίνετο᾽ ὅθεν ἐγγυητὰς καθ-ἢ 

(ícracav τοῦ ἐκτίεματος. ἀντιλαχεῖν δὲ δίκην ἐξῆν, ὁπότε τις 

ἱμὴ παρὼν ἐν δικαςτηρίῳ κατακηρυχθεὶς καὶ μὴ ὑπακούων ἐρήμην! 

ἰὄφλοι. ἀντιλαχεῖν δὲ δύο βέντὸς ἢ μηνῶν ὑπῆρχεν. εἰ δὲ μὴ τοῦτοϊῇ 

ὑεχοίη, τὸ ἐγγεγραμμένον ὦφλε καὶ ἄτιμος ἦν βένΠεπιεκήψαεθαι 

δ᾽ ἦν, ὁπότε τις ἐν τοῖς bnueuOeiciv ἑαυτῷ τι ὀφείλεεθαι ἢ προς- 

ἤκειν λέγοι ὑἱκαὶϊ τὸ πρᾶγμα Pévhemíckquua βέκαλεϊῖτο.ἢ πρός- 
KAncic δ᾽ écriv ἐπὶ τῶν ἀμφιεβητούντων κλήρου ἢ ἐπικλήρου" ὃ γὰρ 

3 lacunam in edd non indicatum explevit Schoemann sic ἢ ὡς οὐ ταύτην 

τὴν δίκην δέον κρίνεςθαι | 3 ἀπειςαγγελίας II | 6 ἀπὸ T. γραφῆς Il || 9 τίθε- 
ται II | 11 φυγόντος II || 16 καὶ post μὴν add Bekker | 17 ὡς κτήματος II || 

18 ὁπάτε IL BL || 19 ἢ ὑὕπομ. II | 19.20 ἀποδημίαν μὴ ὀφθεὶς (θὴς F): μηδ᾽ 

ἀπάντη ἔρημον II || 20 ógAew II | 21 ἀντιγράφειν ABL ἀντιγραφὴν II corr 

Schoemann | 22 ἕλοι 1, ἕλη IL AB | 26 ὄφλη AB ὄφλειν II | 28 post δ᾽ fjv C 
addit ἢ ἀπὸ δικαςτῶν ἐπὶ ξενικὸν δικαςτήριον | δημοςιευθεῖςι A. || 30. ἐπικλή- 

βου] ἐπυροῦ 1 

7 ἀντιγραφή] Harpocr Lex Cantabr 332.8 N || 13 ἐξούλης δίκη cf Harpocr 

ἐξούλης et s οὐείας δίκη Hes | 24 ἀντιλαχεῖν cf Lex Cantabr 831.1 N BA 199. 
12 Hes | 27 Harp ἐνεπίεκημμαι | 29 Harp πρόςκληεις et ἀμφιςβητεῖν Phot Suid 

Im 5 
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ἀμφιεβητῶν προκςκαλεῖται τὸν ἐπιδεδικαεμένον πρὸς τὸν ἄρχοντα᾽ εἰ 

δὲ μὴ προςκαλέςαιτο, ἀτελὴς fj δίκη. αὗται δὲ ἐλέγοντο ἀπρόεκλητοι 

δίκαι. mpókAncic δ᾽ ἐςτὶ λύεις τῆς δίκης ἐπί τινι ὡριςμένῳ ὅρκῳ ἢ 

μαρτυρίᾳ (| βαεάνῳ) ἢ ἄλλῳ τινὶ τοιούτῳ: ἔφεεις δέ ἐεςτιν, ὅταν 

5 τις ἀπὸ διαιτητῶν ἢ ἀρχόντων [3| δημοτῶν! [émi| δικαςτὴν ἐφῇ, ἢ 

ἀπὸ βουλῆς ἐπὶ δῆμον, ἢ ἀπὸ δήμου ἐπὶ δικαςτήριον, ἢ ἀπὸ δικα- 

«τῶν Pémi ξενικὸν δικαςτήριον épéciuoc δ᾽ ὠνομάζετο fj δίκη. αὗται 

δὲ καὶ ἔκκλητοι δίκαι ἐκαλοῦντο. τὸ δὲ παρακαταβαλλόμενον ἐπὶ τῶν 

ἐφέςεων, ὅπερ οἱ νῦν παραβόλιον καλοῦςει, παράβολον ᾿Αριετοφάνης 

10 (Vesp 992) λέγε. ἐμπορικαὶ δὲ δίκαι ἔμμηνοι αἵ τῶν ἐμπόρων ἢ 

τῶν περὶ τὸ ἐμπόριον. ἀπὸ ευμβόλων δ᾽ ἐξ ἔετιν.") ὅτε οἱ εύμμαχοι 

ἐδικάζοντο. ἀτίμητος δὲ δίκη, ἣν οὐκ écriv ὑποτιμήςεαςεθαι, ἀλλὰ το- 

coórou τετίμηται Ócou ἐπιγέγραπται. διαψήφιεις δ᾽ ἦν τὸ τοὺς 

δημότας τὴν ψῆφον ὑπὲρ τῶν παρεγγεγράφθαι δοκούντων ἐνεγκεῖν. 

15 TpocOeréov δὲ τοῖς εἰρημένοις xai τάδε, δίαιτα, διαιτητής, cuv- 

διαιτητὴς [hoc Δημοεθένης" (XXXIII 19.20). διαιτᾶν διαιτᾶςθαι, διή- 

τηςεν [)δεδιῃτημένον, κατεδιήτηςεν"}} ἀποδεδιῃτημένη, διαιτήειμον [ῥῴς 

i"Icotoc (fg 155 Tur), κατεδιῃτηςάμην ὡς Aucíac (fg 519 Tur) ἐπὶ τοῦ" 
ῥέλόντος ἐν τῇ διαίτῃ." 

30 δόρυ ἐπὶ τῇ ἐκφορ ᾷ ἐπὶ τῶν βιαίως ἀποθανόντων ἐπεφέρετο. 

καὶ αἱ προθέςεις δὲ διὰ τοῦτο ἐγίνοντο, ὡς ὁρῷτο ὃ νεκρός, μή τι 

βίαιον πέπονθεν. κῆδος δὲ τὸ πένθος, καὶ οἱ ἐπὶ τὴν οἰκίαν τοῦ 

πενθοῦντος ἀφικνούμενοι ἐξιόντες ἐκαθαίροντο ὕδατι περιρραινόμενοι᾽ 

τὸ δὲ προύκειτο. ἐν ἀγγείῳ κεραμέῳ, ἐξ ἄλλης οἰκίας xekopicuévov 

5 ὑτὸ ὕδωρ", τὸ δ᾽ ὄετρακον ἐκαλεῖτο ἀρδάνιον. f| δ᾽ ἐπὶ τῷ πένθει 

cóvoboc περίδειπνον. τῶν δ᾽ ἀγάμων λουτροφόρος τῷ μνήματι 

ἐφίετατο, κόρη ἀγγεῖον ἔχουςα ὑδροφόρον, ὑδρίαν ἢ πρόχουν ἢ κρως- 

ςὸν ἢ κάλπιν. τὴν δὲ égicrauévnv εἰκόνα, εἴτε λουτροφόρος εἴη εἴτε 

ἄλλη [rcl ἐπίετημα Ἰςαῖος (fg 159 Tur) κέκληκεν. εἴργοντο δὲ ἱερῶν 

4 ἄφεεις CLB | 8 ἢ δικαςτῶν ἢ δημοτῶν II | δικαςτὰς II. δικαςτῶν A || 

9 "Apicroréànc ABCL || 10 δίκαι) καὶ ACL || 22 βιαίως edd. corr Charitonides || 
25 ópbáviov II | 27.28 xpüxcov AC xpucróv L || 28 ἐπιςτήμη II émcrunv AB 

9 παραβόλιον vituperat Phrynich p 230 Lob | παράβολος] Phrynich praep 

soph 104.11 Bor: ὁ ἐπ᾽ οὐδενὶ δικαίῳ παραβαλλόμενος τὴν ψυχὴν καὶ τὸ εὦμα 

καὶ τὴν ἐπιτιμίαν | 10 ἐμπορικαὶ δίκαι] Lex Sabb s δίκη ἐμπορικὴ Harp ἐμμη- 

vot ὃ. | 12 &ríunroc] Harpocr || 13 διαψήφιςεις Harpoer Lex Cantabr ed Nauck 

336.10 Lex Sabb || 18 κατεδιῃτης.] VIII 129 (Lysiae XXV 16?) || 20 δόρυ] Harpoer 

5 ἐπενεγκεῖν δόρυ ἐπὶ τῆς ἐκφορᾶς καὶ προαγορεύειν ἐπὶ τῶν μνημάτων (Istros 

ἐν τῇ ευναγωγῆ τῶν ᾿Ατθίδων) | 21 πρόθεεις] — Phot BA 291.3 | 25 Hes ἀρ- 
δάνια Schol Eurip Alc 99 | 26 Aourpogópoc] Phot λουτρά Hes 
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καὶ ἀγορᾶς οἱ ἐν κατηγορίᾳ φόνου ἄχρι κρίεεως᾽ καὶ τοῦτο προα- 

γόρευεις ἐκαλεῖτο. 

λέγεται δ᾽ ὃ κατήγορος καὶ διώκων, κρίνων, κατηγορῶν, εὐ- 

θύνων, αἰτιώμενος, γραψάμενος, καὶ ἣ κατηγορία δίωξις, εὔθυνα, αἰτία, 

κρίεις, γραφή, ἐπαγγελία. καὶ Ἰςεαῖος (fg 157 Tur) ἐπιδιώκειν ἔφη τὸ 

πάλιν δικάζεεθαι. ὁ δὲ κατηγορούμενος κρινόμενος, διωκόμενος, εὐ- 

θυνόμενος, ἀπολογούμενος, ὁ ἐν αἰτίᾳ, γραφείς, φεύγων. καὶ φεύγειν 

τὸ κρίνεςθαι, κατηγορεῖεθαι, ἀπολογεῖςθαι, γραφῆναι, ἐν αἰτίᾳ εἶναι. 

καὶ ἐπὶ μὲν τοῦ κατηγοροῦντος εἴποις ἂν εἷλεν, ἤλεγξε βδιήλεγξενῆ 

ὲῇέξήλεγξεν, ἀπέδειξεν} παρέετηςε τοῖς δικάζουειν, ἐπὶ δὲ τοῦ ἀπο- 

λογουμένου ἀπελογήςατο, ἀπελύθη ὡς ᾿Αντιφῶν (fg 153 ΒΙ]5), ἀπέφυγεν, 

ἀπελύεςατο τὰς airíac: κἀκεῖνος μὲν ἀπέφηνεν ὑπαίτιον ὑπόδικον 

ὑπεύθυνον, ἔνοχον ὕποχον, ἠδικηκότα, κεκακουργηκότα, ὃ δὲ ἑαυτὸν 

ἀπέδειξεν ἀνεύθυνον ἀναίτιον ἀνυπαίτιον, ςεευκοφαντημένον, καθαρόν, 

ἔξω τῆς αἰτίας, ἀνεπίληπτον, ἀνεπίκλητον ὡς Ξενοφῶν (Cyrop II 1.22), 

βάφ᾽ οὗ τὸ" ἀνεπικλήτως Θουκυδίδης (1 92). Δημοςθένης (Epist 

II 18, XIII 2) δὲ ἀνέγκλητον καὶ ἀνεγκλήτως᾽ ταῦτα δὲ καὶ ἐπὶ τῶν 
οὐδὲ τὴν ἀρχὴν ἐγκληθέντων ἁρμόττει. ἐπὶ μὲν οὖν τοῦ ἄντικρυς 

ἐλεγχθέντος βεἰρήςεται ἢ ἐπ᾽ αὐτῇ τῇ φωρᾷ, ἐπ᾽ αὐτοφώρῳ, ἐλήφθη, 

κατεφωράθη᾽ ἐπὶ δὲ τοῦ ὑποπτευθέντος, ἐξ ὑπονοίας, ἐξ ὑποψίας, 

εἰκότων, εημείων, τεκμηρίων, ευμβόλων. 

τὰ δὲ τιμήματα ζημία, φυγή, ἀτιμία, θάνατος, becuóc, ςτίγματα, 

«τήλη. καὶ ἀπὸ μὲν τῆς ζημίας ζημιοῦν ἐζημίωςαι ζημιῶδες ἐπιζήμιον " 

ἀπὸ δὲ τοῦ φυγὴ φυγάς φεύγειν φυγαδευθῆναι, διωχθῆναι (Ὕπερ- 

είδης (fg 238 BI?) δέ που καὶ ἐξεδιώχθη λέγει, καὶ Δείναρχος (fg 16 
Tur) ἐδίωξεν), ὑπεροριςθῆναι, éxmeceiv* ἀπὸ δὲ ἀτιμίας ἠτίμωςεν ἀτι- 

μωθείς, ἄτιμος ἀτίμως, ὥςπερ τἀναντία ἐπιτιμία ἐπίτιμος ἐπιτίμως " 

ἀπὸ δὲ θανάτου ἐθανατώθη ἐθανάτωςαν, ἀπέκτειναν, ἀνεῖλον, ἀπέ- 

εφαξαν, ᾿άπῆγξανδ, ἀπετυμπάνιςαν, κατεκρήμνιςαν, κατὰ κρημνοῦ 

βώςαν. ἢ ἐκ δὲ τούτου ἂν εἴη καὶ τὸ νηποινὶ τεθνάναι. ὁ δὲ παρα- 

λαμβάνων τοὺς ἀναιρουμένους [καλεῖται δήμιος, δημόκοινος, ὁ πρὸς 

τῷ ὀρύγματι ὃ ἐπὶ τῷ ὀρύγματι [} καὶ τὰ ἐργαλεῖα αὐτοῦ ξίφος, 

βρόχος, τύμπανον, φάρμακον, κώνειον. ἀπὸ δὲ δεςεμοῦ δῆςαι, δε- 

ςμοῦ προεςτιμῆςαι, δεδέςθαι, δεεμώτης becuó, δεςομωτήριον, ἐμβληθῆναι 

7 ὁ ἐν αἰτίᾳ] αἰτιαθείς II || 18 ὕποχον] ὕπουλον II | 14 ὑπέδειξεν ABC | 

16 τὸν ἐπίκλητον O. II || 19 ἐπαυτοφῶρος B quod add II | ἐκλήθη AB || 28 ἐθα- 
νατιύθηςαν II || 29 κατεκρήμουν II 

18 ὕποχον ἐξωλείας Demosth LVII 53 || 17 ἀνέγκλητον] BA 400. 25 Phot 4- | 
31 δημόκοινος] Harpocr | 33 τύμπανον] Phot Hes 
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eic τὸ δεςμωτήριον, l'éureceiv'] εἰεαχθῆναι ἀπαχθῆναι, κατατεθῆναι, καὶ 

ἐμβαλεῖν, εἰεαγαγεῖν ἀπαγαγεῖν, εἶρξαι, κατακλεῖςαι, καταθέεθαι, δεῖν 

καταδεῖν, δεςμεύειν ὡς ᾿Ἰἰςαῖος (fg 153 Tur): Δείναρχος (p 840. 15 
Tur) δὲ καὶ δοῦςαν τὴν δεςμεύουςαν, Αἰεχίνης (Ὁ) δὲ ἐδεδέμεθα. εἰρχ- 

s θῆναι ἐν ξύλῳ, ἐν τῇ ποδοκάκῃ. εἰργμός εἰρκτή, δεςμωτήριον, οἴκημα, 

φρουρά φρούριον φρουρεῖεθαι. τῷ δεδέεθαι δ᾽ ἂν προεήκοι καὶ τὸ 

παρὰ Δημοςθένει (XXIV 109) ἄδετοι, καὶ τὸ παρὰ Θουκυδίδῃ (III 34.3) 
ἀδέεμῳ φρουρᾷ. ἐν δὲ τῷ δεεμωτηρίῳ καὶ πεντεεύριγγον τι ξύλον 

ἐκαλεῖτο. καὶ «τροφαῖος ἐν τῷ οἰκήματι θεὸς παρὰ τὸν ετροφέα ἵδρυ- 

19 μένος᾽ θεός écri δ᾽ Ἑρμῆς. καὶ ςφαλὸς δὲ τὸ becuuriKkÓv ξύλον ἐκα- 

λεῖτο, ἁλλόμενον, ᾧ ébíckevov ἐκ καλῳδίου ἠρτημένῳ. ἀπὸ “δὲ τοῦ 

ςτίζειν ςτίγματα, ςτίξας ςτιχθείς, ςτιγματίας. ἀπὸ δὲ τῆς ςτήλης év- 

έγραψαν, écrnMreucav, ἐετηλιτευμένος [κατεετηλιτευμένος,ἢ (écrqo-1 

ἱκοπημένος “ οὕτω γὰρ Ὑπερείδης (fe 239 BI*). 
15 καὶ ἐπὶ μὲν τοῦ καταδικαςθέντος ἥλω ἑάλω, ἡρέθη καθῃρέθη, 

ἁλώειμος ἁλούς, ἁλίεκεεθαι ἁλιεκόμενος, korebikácOn, ἡττήθη, κατε- 

γνώεθη, καὶ τὰ πράγματα αἵρεεις, καταδίκη, κατάγνωεις, καὶ ὁ ἀνὴρ 

κατάδικος ἀπὸ μὲν τούτου μόνου ὄνομα, τὰ δ᾽ ἄλλα μετοχαί. ἐπὶ 

δὲ τοῦ κατηγόρου κρατήςαντος εἷλε καθεῖλε, κατεδικάςατο, ἐξήλεγξεν. 

20 ἐπὶ δὲ τοῦ κρινομένου vikfjcavroc ἀπέφυγεν, ἀφείθη, ἀπέγνω αὐτοῦ 

τὸ δικαςτήριον, ἀπεψηφίεατο, ἀφῆκεν, ἀπήλλαξεν, ἀνέλεγκτος ἔμεινε, 

καθαρὸς εἶναι ἐγνώςθη, ἀναίτιος. 

κἀπὶ μὲν τοῦ ἀνελόντος ῥητέον ἀνεῖλεν, ἀπέκτεινεν ἀπέκτονεν, 

ἀπέεφαξεν, ἀπεχρήςατο διεχρήςατο, καθεῖλεν, ἐδολοφόνηςεν, ἀνελών, 

ἀποςφάξας, [ῥἀποκτείνας, ἀποχρηςάμενος διαχρηςάμενος, καθελών, 

δολοφονήςας᾽ ἐπὶ δὲ τοῦ ἀναιρεθέντος ἀνῃρέθη, ἀπεεφάγη, καθῃρέθη, 

ἐδολοφονήθη, καὶ ἀναιρεθείς, ἀποςφαγείς, καθαιρεθείς, δολοφονηθείς. 

τὸ δ᾽ ἔργον ςφαγή, ἀναίρεεις, φόνος, μιαιφονία. ἐπὶ δὲ τοῦ ὑβρί- 

ςαντος ὑβριςτής, ὑπερήφανος, ὑπερόπτης, ἀςελγής, ἐπαχθής, ἀφει- 

δής, πρόχειρος, προπετής, πάροινος, βαρύς, ὑβρίζων ἐξυβρίζων καθυ- 

βρίζων βύπερυβρίζων"}, ἀςελγαίνων ἐέναςελγαίνων", παροινῶν, ὑβρι- 

3 σι 

Ό 

1 κατατεχθῆναι II | 7 ἄδετον edd, corr Jungermann || 8 mevracup. À | 

11 ἁλλώμενον ᾧ CB ἄλλο γε ὃν ἢ ὦ ὃ Bekker 

4 ἐδεδέμεθα non ap rhet, fortasse (ζωκρατικός add? || 5 ποδοκάκη] Harpocr 

(Didymos) BA 292.21 Phot Hes (Platon Com) | οἴκημα] Harpocr || 9 crpo- 
qoioc| Aristoph Plut 1153 cum schol Lex rhet ap Eustath 1353.4 — 238.7 
Schwabe — Phot s Ἑρμῆς ctp. et crpoq. Hes | 10.11 Duae glossae falso con- 

flatae: Hes εφαλός᾽ écrit γὰρ ξύλον ποδῶν δεςμωτικόν᾽ οἱ δὲ κορμὸν ἢ bíckov * 

ἄλλοι διςκοειδές τι cke0oc μολύβδινον ἔχον κρίκον, ὃ becuoüvrec ὑπὲρ τὴν κεφα- 

λὴν ῥίπτουςιν ἐν τοῖς ἀγῶει | 13 ἐςτηλιευμένος] Phot Hes 
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76 ςτικός, αἰκιςτικός, ὑπεροπτικός. καὶ ὑβριςτικῶς, ὑπεροπτικῶς, ἀςελγῶς, 

T1 

18 

79 

80 

παροίνως, βαρέως, αἰκιςετικῶς, ἀφειδῶς, προχείρως, προπετῶς. Üppicev 

ἐξύβριεεν, ἠςέλγηςεν, ἐπαρῴνηςεν, ἠκίεατο, ἐτύπτηςε, πληγαῖς ἔκοψε, 

κατηλόηςε, πληγὰς ἐνετρίψατο, ἔπαιςεν, ἐπάταξεν, [ἤγξεν, ἤραξεν,"} 

[E ἐπάταξε", λὰξ ἐνήλατο. Ὑπερείδης (fg (8 BI?) δὲ καὶ κονδυλί- 

ζειν ἔφη, καὶ τὸ παθεῖν κονδυλίζεςθαι᾽ [ὸ δ᾽ αὐτὸς καὶ πρὸς τὸ πρός-" 

ωπον προςπτύειν. καὶ ἀποςτρέφειν τὰς χεῖρας. Πλάτων (v. n.).]] 

πατῶν ἐμπηδῶν, πλήττων, τύπτων, εὐυγκόπτων, παίων, πατάεςςων, 

ἀράεςων, ὑποςκελίζων, ἐναλλόμενος, αἰκιζόμενος, τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐξ- 

ορύττων, τὸ πρόεσεωπον ευντρίβων, τὰς γνάθους παραρρηγνύς, ἄγχων, 

ἀποπνίγων, λακτίζων. τὸ χεῖλος διέςχιςε, διέκοψε τὸ βλέφαρον. ῥκαὶ 

λόγῳ ἐπὶ τοῦ ὑβριετοῦ, οὐ δυνάμενος κατέχειν παρ᾽ ἑαυτῷ" τὼ 

χεῖρε, τῶν χειρῶν" ἀκρατής, οὐδενὸς φειδόμενος, οὐδενὸς ἀπεχό- 

μενος, κονδύλοις παίων, ἐπὶ κόρρης τύπτων, πὺξ παίων, λὰξ ἐναλλό- 

μενος, οὐ κατέχων τὸν Aoyricuóv, ἐπιτρέπων πάντα τῷ θυμῷ, τὴν 

ἐξουείαν τῷ βούλεεθαι μετρῶν, ἀπερίεκεπτος τῶν νόμων, ἐπεγγελῶν 

καταγελῶν, ἐπιχλευάζων, βέπιῆκαταμωκώμενος. καὶ τὰ πράγματα γέλως 

κατάγελως, χλευαςμός χλευαεία᾽ χλεύη γὰρ λέγεται μὲν παρὰ πολλοῖς, 

ἐγὼ δ᾽ οὐκ οἶδ᾽ εὑρών. καὶ κατ᾽ ἄλλην ἰδέαν τὰ ὑβριεμένα Door 

᾿έξυβριεμέναἢ τὰ πεπαρῳνημένα, [rà ἠςελγημέναἢ τὰ παρηνομημένα. 

ἔετι δ᾽ ἐπὶ τοῦ παθόντος εἰπεῖν ὕβριςεται, [ἠςέλγηται ἐνηςέλγηται, 

πεπαρῴνηται ᾿έμπεπαρῴνηται,ἢ ἤκιεται κατήκιεται, τετύπτηται, δια- 

κέκοπται, ἐπ᾽ ὀλίγης τῆς ῥοπῆς ἐςτίν, ἐξώρυκται τὼ ὀφθαλμώ, παρα- 

τέθραυεται τὰς πλευράς, ὕφαιμός écriv, ἐξαίμων, ὑπερῳδηκώς, ὑπώ- 

πιος, ὑποπέλιδνος, ἔχων ἐπὶ τοῦ προςώπου τὰ ἴχνη τῶν πληγῶν, 

τὰ Pcnueia" τῆς ὕβρεως, τὰ δείγματα, τὰ cóufoAa, τὰ τεκμήρια. οὐκ 

οἶδ᾽ εἰ βιώειμός ἐετιν᾽ ὀλίγας ἐλπίδας ἔχει τοῦ ζῆν, ἐπὶ θανάτῳ τυγ- 

χάνει διακείμενος. καὶ ὑβριεμένος, { ἠςελγημένος, πεπαρῳνημένος 

ÜPcuvkekouuévoc,']E Pkxargkicuévoc] τὰ δὲ τοῦ πράγματος ὀνόματα 

ὕβρις ('óBpícuara, l| ἀςέλγεια, παροινία, ὑπερηφανία, ὑπεροψία," 

βπροπέτεια" δ βαρύτης, πληγαί, αἰκίαι} αἰκιεμός, ῇπροπηλα- 

BOcuóc. on 

kaxnropoc, βκακολόγος aicxpoAóvoc, βλάεςφημος, λοίδορος" 

ἰφιλολοίδορος, "ὲ κακορρήμων αἰεχρορρήμων. κακηγορία, ῥϊβκακο-"}} 

λογία, βλαςφημία, κακορρημοςύνη αἰεχρορρημοεύνη,"} λοιδορία 

ὑβκακῶς εἰπεῖν, κακῶς ἀγορεῦςαι, βλαςφημῆςαι, κακηγορῆςαι ὡς" 

18 πολλῶν A | 24.25 ὕποπτος II | 27 ἐπιθανάτως L? cf III 106 

4 κατηλόηςε] BA 270.27 Phot | 7 ἀποςετρέφειν] τὰς χεῖρας Hom χ 173 

Soph OR 1154, τοὺς λόγους Plat Soph 239 D | 14 ἐπὶ κόρρης τ. cf II 40 
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Ὑπερείδης" (fg 246 BI9), λοιδορῆςαι AoibopricacOmi, τὰ αἴεχιετα 
εἰπεῖν. καὶ ὁ τοιοῦτος γλώττης oU κρατῶν, ἀκρατὴς γλώττης, πρό- 

χειρος τὴν γλῶτταν, καὶ γλῶττα κακήγορος, οὐδενὸς ῥήματος φειδό- 

μενος, οὐδὲν ῥῆμα αἰεχυνόμενος, ἀφειδὴς τὴν γλῶτταν εὐχερής, 

ῥάδιος, ὀλιεθηρός. καὶ τὰ ἐπιρρήματα ἐ ἱκακηγόρως, βλαςφήμως, ΦΑΡΤΙ 

Ῥῇλορρημόνως."""] ἔφιλολοιδόρως ἐ᾽ φιλογέλως ἢ κακορρημόνως βαἰ-ἢ 

βεχρορρημόνως᾽ τὸ bé" κακολόγως καὶ αἰεχρολόγως ὕεκληρά, ὡς" 

βλοιδόρως  ! εὐτελές. |'ó δ᾽ ἀδικηθεὶς κακῶς ἀκούςεας, ἱκακολογη-" 

θείς, κακηγορηθείς, τὰ χείριετα ἀκούςας), ὑτὰ αἴεχιετα." "ἢ 

E 10 PPCkupíav δὲ δίκην óvouáZouciv oi κωμῳδοδιδάςκαλοι (III p 564.5 

.  p92 Ko) τὴν τραχεῖαν, oi γὰρ φυγοδικοῦντες ἐςκήπτοντο eic Cxópov!] 

P Λῆμνον ἀποδημεῖν. — 

᾿Αρχή, ἄρχων ψβάρχειν" ἢ, ἔξαρχος, ἀρχηγός, àpyixóc. { ἐξ-"} 

ülápyuv é£ópxeiv,l'] ευνάρχων (lcuvápxeiw!l']. ἀρχηγέτης [xoi [0n-^^ 

Ῥβλυκῶς f] ἀρχηγέτις. ἀρχαιρεείας ["xai'j ἀρχαιρεειάζοντα duc Ἰκαϊοωῦ i 

(fg 149 Tur). ἀναρχία. ἀρχιθεωρός, ἀρχιθεωρία [καὶ [ἣ ἀρχιθεώ-ἢ 

βῇρηεις ὡς "Icoioc (fg 150 Tur)", άρχιθεωροῦντα, ἀρχιθεωρεῖν, καὶ 

βαρχιθεωρήςειν ὡς "Icotoc. (11) ἀρχιτέκτων. [άρχεῖα ἀρχιδίοις ὡς 

Δημοεθένης (XVIII 261) διῆρξα ὡς Λυείας (fg 177 Tur) ἐπάρχειν 
so ἐπάρξαςθαι, κατάρχειν κατάρχεςθαι δὲ ἐπὶ Oucíac. ἀπαρχάς, ἀπάρ- 

γματα. PAewvépxou (p 841. 34 Tur) δὲ τὸ ευγκατήρξατο. évfjpkrav] 

τὰ κανᾶ. ὕπαρχος. Δημοεθένης δὲ ἐξ ἀρχῆς καὶ ἀπ᾽ ἀρχῆς καὶ xor "j^ 

ῥῇαρχάς. εἴποις δ᾽ ἂν ἐπὶ μὲν τῆς ἀρχῆς {καὶ ἡγεμονία, mpocracía,] 

βαειλεία, δεςποτεία, δυναςτεία, μοναρχία, τυραννίς, ψέπιμέλεια, 

Ῥῇετρατηγία. ΜῈ τὸν δὲ ἄρχοντα ἔξαρχον, ῆγεμόνα προηγεμόνα, "1 

βπροςτάτην, δεςπότην, βαειλέα, ἐπιμελητήν, ἁρμοςτήν, ὕπαρχον, «α-" 

βτράπην, ετρατηγόν, αὐτοκράτορα, τύραννον, δυνάετην, μόναρχον, 

ἔφορον ἐπόπτην ἐπίεκοπον, {καὶ τὸ ἄρχειν ἡγεῖςεθαι, κρατεῖν, δες-" 

βπόζειν, προςτατεῖν."} 

30 ἀρχόντων [Pot τῶν ᾿Αθήνηειν ὀνόματα oi ἐννέα ἄρχοντες. 

εἰεὶ δὲ βὸ τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐπώνυμος 1, ἄρχων βαειλεύς, πολέμαρχος 

σι 

1 σι 

2 σι 

10 κυρίαν CL | νομοδιδάςκαλοι II | 11 ἣν oi CL | κῦρον L | 18 post 

ἀρχικὸς II add ἀρχικῶς | 16.17 ἦρχι θεώρηςεν CL | 18 ἀρχιδίοις] ἀρχίδικος 
edd, corr Jungermann || 19 διῆρξα] διῆξα II béxapyoc A || 20 ἐπάρξας ἢ ἐπάρ- 

£aca ABC | ἀπαρχάς] καταρχάς II 

10.11 (κυρίαν ὃ.] — Phot cf Hes Ael Dionys ap Eustath 1222.33 (Schwabe 

p 174.19) — Phot s Ἴμβριοι | 15 ἀρχαιρεειάζοντες)] Harpocr (Deinarch) | 16 ἀρ- 

χιθεωρός] Andoeid I 132 | 19 διῆρξα] Harpocr | 30—p 128,9 Aristotel Rp Ath 

LV Harpocr s λίθα BA 149.1 (Suid) cf Paus Lex Fg 79 ap Eustath 1595.37, 

BA 184. 11 Lex Cantabr θεςμ. ἀνάκριεις 
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καὶ θεςεμοθέται ἕξ᾽ βέκ τούτων γὰρ oi ἐννέα cuumAnpoóvroi] ἐκαλεῖτο 

δέ τις θεεμοθετῶν ἀνάκριεις, εἰ ᾿Αθηναῖοί εἰειν ἑκατέρωθεν ἐκ τριγο- 

víac, καὶ τῶν δήμων πόθεν, καὶ εἰ ᾿Απόλλων ἔςτιν [ῥαὐτοῖς"] πατρῷος 

καὶ Ζεὺς ἕρκιος, καὶ εἰ τοὺς γονέας εὖ ποιοῦει, καὶ εἰ ἐςτράτευνται 

ὑπὲρ τῆς πατρίδος, καὶ εἰ τὸ τίμημα ἔςτιν αὐτοῖς. ἐπηρώτα δ᾽ ἣ 

βουλή, ὥμνυον δ᾽ οὗτοι πρὸς τῇ βαειλείῳ «τοᾷ, ἐπὶ τοῦ λίθου ἐφ᾽ ὦ 

τὰ ταμιεῖα, φυλάξειν τοὺς νόμους καὶ μὴ δωροδοκήςειν, ἢ χρυ- 

ςοῦν ἀνδριάντα ἀποτίςειν. εἶτα ἐντεῦθεν εἰς ἀκρόπολιν ἀνελθόντες 

ὥμνυον ταὐτά. μυρρίνῃ δὲ écrepávuvro, καὶ κοινῇ μὲν ἔχουειν ἐξ- 

oucíav θανάτου, ἐάν τις κατίῃ ὅποι μὴ ἔξεςτι, καὶ κληροῦν δικαςτὰς 

καὶ ἀθλοθέτας, ἕνα κατὰ φυλὴν ἑκάςτην, fkoi ςτρατηγοὺς χειροτονεῖν 

βέξ ἁπάντων, καὶ καθ᾽ ἑκάςτηνἢ πρυτανείαν ἐπερωτᾶν εἰ δοκεῖ καλῶς 

ἄρχειν ἕκαςτος --- τὸν δ᾽ ἀποχειροτονηθέντα κρίνουειν — καὶ ἱππάρ- 

χους δύο καὶ φυλάρχους δέκα {καὶ ταξιάρχους δέκα" "}} καὶ κοινῇ 

μὲν ταῦτα᾽ ἰδίᾳ δὲ οἱ μὲν θεεμοθέται προγράφουει πότε δεῖ δικάζειν 

τὰ δικαςτήρια, καὶ τὰς εἰςαγγελίας εἰςαγγέλλουςιν εἰς τὸν δῆμον καὶ 

τὰς χειροτονίας, καὶ τὰς προβολὰς εἰςάγουςει καὶ τὰς τῶν παρανόμων 

γραφάς, καὶ εἴ τις μὴ ἐπιτήδειον νόμον γράψειεν, καὶ ςτρατηγοῖς εὐ- 

θύνας. γίνονται δὲ πρὸς αὐτοὺς χραφαὶ ξενίας, l'oupo£evíac"] δώρων, 

εὐυκοφαντίας, ψευδοκλητείας, ψευδεγγραφῆς, βουλεύςεως, ἀγραφίου, 

μοιχείας. εἰςάγουει δὲ καὶ δοκιμαςείας ταῖς ἀρχαῖς, καὶ τοὺς ἀπεψη- 

φιςμένους, καὶ τὰς ἐκ τῆς βουλῆς καταγνώςεις, καὶ δίκας ἐμπορικὰς 

καὶ μεταλλικάς, καὶ ἐὰν δοῦλος κακῶς ἀγοῤεύῃ τὸν ἐλεύθερον, καὶ 
ταῖς ἀρχαῖς ἐπικληροῦςει τὰ δικαςτήρια τὰ [Pire] ἴδια καὶ τὰ δημόεια, 
καὶ τὰ εύμβολα τὰ πρὸς τὰς πόλεις κυροῦει, καὶ δίκας τὰς ἀπὸ εὑυμ- 

βόλων βεϊἰεάγουςι, καὶ τὰς τῶν ψευδομαρτυριῶν {τῶν} ἐξ ᾿Αρείου 

2.3 τριζτωνίας ABL τριγενείας II | ὃ τὸν δῆμον C | εἰ ᾿Απόλλων] εἰς 

πόλιν AB | 4 καὶ εἰ Ζεὺς II [ γονεῖς II | ςτρατεύονται II || 6 ὥὦμνυςαν II | 

6 ép] ἐφ᾽ ABCL ἐφ᾽ οὗ Bergk Mus Rhen 1858. 449 τὰ] τε ABCL | 6.7 ὑφ᾽ ib 

τὰ τόμιά écri Kaibel | ὦ τε ευμφυλάξειν ACL | 8 ἀποτῖςαι ABCL ἀναθήςειν 
Aristot | 9 ὥμνυςαν II | ἐςτεφανοῦντο II | 10 κατίῃ] κρατείη ἃ ὅπου ABCL 

κατιοπη II corr Bekker | 13 ἔχειν A || 17 mpocgoAàc II | 18 ἔγραψαν II | crpa- 

τηγῶ II | 20 ψευδεγκλητείας II | ψευδογραφῆς AC weubeypagfjc B | βουλή- 

ceuc II | 21 δοκιμαείαν ABCL || 22 ἐμπορίας A || 23 κἀν δοῦλος II | 24 τῆς 

ἀρχῆς L 

4 Ζεὺς épxioc Harpocr épkevoc (Δημήτριος ἐν τοῖς περὶ τῆς 'AOnvna 

νομοθείας) | 9. Phot μύρρινος || 10—14 erravit falso interpretatus Aristotel Rpbl 

LIX 1 et LXI 1—4 cf Droysen Herm IX 5, U de Wilamowitz Arist u Athen I 296 | 

15— p129,1 Aristotel LIX 1—6 Harpocr 0ecuo0érai rrapácracic. δωροξενία ἥγεμ. δι- 

xacr. Phot BA 264, 311 Lex Cantabr ξενία yp. Hes δωροξ. | 20 ψευδοκλητεία 
Phrynich p 507 Lob | 29 δίκ. éumop.] vd ad VII 68 || 25—26 BA 436.1 
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πάγου. ὃ δὲ ἄρχων διατίθηςει μὲν Διονύεια καὶ Θαργήλια μετὰ τῶν 89 

ἐπιμελητῶν, δίκαι δὲ πρὸς αὐτὸν λαγχάνονται κακώςεως, παρανοίας, 

εἰς διαιτητῶν odpeciv, ἐπιτροπῆς ὀρφανῶν, ἐπιτρόπων xaractáceic, κλή- 

ρων [καὶ ἐπικλήρων ἐπιδικαςείαι. ἐπιμελεῖται δὲ καὶ ὕὑτῶν γυναικῶν 

5. αἱ ἂν φῶςειν ἐπ᾽ ἀνδρὸς τελευτῇ κύειν, καὶ τοὺς οἴκους ἐκμιςθοῖ τῶν 

ὀρφανῶν. écri δ᾽ ἐπώνυμος οὗτος, καὶ ἀπ᾽ αὐτοῦ Ó χρόνος ἀριθμεῖ- 
ται. ὁ δὲ βαειλεὺς μυςτηρίων προέςτηκε μετὰ τῶν ἐπιμελητῶν 90 

καὶ Ληναίων καὶ ἀγώνων τῶν ἐπὶ λαμπάδι, καὶ τὰ περὶ τὰς πατρίους 

θυείας διοικεῖ᾽ δίκαι δὲ πρὸς αὐτὸν λαγχάνονται ἀςεβείας, ἱερωεύνης 

10 ἀμφιςβητήςεως. καὶ τοῖς γένεει καὶ τοῖς ἱερεῦςι πᾶςιν αὐτὸς δικάζει, 

ο΄ καὶ τὰς τοῦ φόνου δίκας εἰς Ἄρειον πάγον εἰςάγει, καὶ τὸν crépavov 

ἀποθέμενος cüv αὐτοῖς δικάζει. προαγορεύει δὲ τοῖς ἐν αἰτίᾳ ἀπ- 

έχεεθαι μυςτηρίων καὶ τῶν ἄλλων νομίμων. δικάζει δὲ καὶ τὰς τῶν 

ἀψύχων δίκας. τὴν δὲ ευνοικοῦςαν αὐτῷ βαείλιεςαν καλοῦειν. ὁ [oe 91 

15 πολέμαρχος θύει μὲν ᾿Αρτέμιδι ἀγροτέρᾳ καὶ τῷ '€CvuaMu, διατί- 

nct δὲ τὸν ἐπιτάφιον ἀγῶνα τῶν ἐν πολέμῳ [àmol'8avóvruv, καὶ 
τοῖς περὶ Ἁρμόδιον ἐναγίζει. δίκαι δὲ πρὸς αὐτὸν λαγχάνονται μετ- 

οίκων ἰςοτελῶν προξένων᾽ καὶ διανέμει τὸ λαχόν, ἑκάςτῃ φυλῇ μέρος, 

τὸ μὲν διαιτηταῖς παραδιδούς, εἰεάγων δὲ δίκας ἀποςταςείου βάπροςτα-ἢ 

20 βείου ἢ κλήρων μετοίκων. 

πάρεδροι δ᾽ ὀνομάζονται οὗς αἱροῦνται ἄρχων καὶ βαειλεὺς καὶ 92 

πολέμαρχος, δύο ἕκαςτος οὗς βούλεται. δοκιμαςθῆναι δ᾽ αὐτοὺς ἐχρῆν 

ἐν τοῖς πεντακοείοις, εἶτ᾽ ἐν δικαετηρίῳ. Ῥὕ'προςαιροῦνται δὲ καὶ γραμ -ἢ 

Ῥματέα, ὃς ἐννόμῳ δικαςτηρίῳϊ κρίνεται. 

25 eicavuYvfic' ἀρχῆς κληρωτῆς ὄνομα᾽ οὗτοι δὲ τὰς δίκας εἰςῆγον 93 

πρὸς τοὺς διαιτητάς. 

3 cf BA 285. 26, rectius δατητῶν : Aristot LVI 6 | 4 δικαείαι L | ἐπιμεληταὶ 

BCL ἐπιμέλειαι II | 5 αἱ àv] ἐὰν II | ἀπ᾿ AB | τελευτῆς B τελετῆς ἃ | ἐκμιςθοῦν 

II AB | 6 οὗτος] ὀφθεὶς II | 10 ἱεροῖς ABCL || 12 αὐτῶ ἐδίκαζε A | ἐν αἰτίᾳ] 

ἐναντίοις AB || 15 ἀγροτέρῃ II || 17 Ἁρμοδίων II Α || 18 προξένων] ξένων mpo- 
ξένων Meier | ἑκάςτω φωνημερος II | τι μέρος ACL || 19 παραδούς II | δί- 
kac] δίκην II || 20 κλῆρον II || 21 αἱρεῖται AB || 22 δ᾽ αὐτοὺς ἐχρῆν] δέ ἐςτιν ILE | 

23.24 vpaupareéia AB | 24 κρίνεεςθαι II | 25 εἰςταγωγή II. εἰταγωγεῖς CL | ἐμ- 

μήνους add Photiades cl101 | eicrayov edd, corr Kaibel 

1—7 Aristotel Rpbl Athen LVI 5—7 | 2sq ΒΑ 310 Phot ἡγεμονία δικα- 

«τηρίου | 3 διαιτητῶν] cf 136, Harp δατεῖςθαι.... τὸ δ᾽ eic δατητῶν αἵρεςιν ci- 

δός τι δίκης B AIV 235. 26 διαιτητῶν otpecic Lex Cantabr ΕΌΜ δατητής || 7—14 δί- 

xac — Aristotel Rpbl Athen LVII Phot ἥγεμ. δικαςτ. ΒΑ 219, 310, 311 exscripsit 

Schol Plat Euthyphr 2 A ἢ 13 μυςτηρίων x. τ. d. νομ.] ἱερῶν Aristotel || 14 Bacüucca 

cf Suid gacMc — Bachm Lex 179. δ | 15—20 rectius Aristotel Rpbl Athen LVIIT 

Harpocr πολέμαρχος᾽ ἀποςταείου B A 290. 27; 311 Phot ἡγεμ. δικαςτ. | 21—23 Ari- 

Lexicogr. Graeci IX: Pollux ed, Bethe II 9 
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ἀθλοθέται δέκα μέν eiciv, eic xarà φυλήν, δοκιμαςθέντες δὲ 

ἄρχουειν ἔτη τέτταρα ἐπὶ τῷ διαθεῖναι τὰ Παναθήναια, τόν T€ μου- 

εἰκὸν καὶ τὸν γυμνικὸν ῥῇ!βάγῶνα" ! καὶ τὴν ἱπποδρομίαν. 

ἵππαρχοι δὲ δύο ἐξ ἁπάντων ᾿Αθηναίων αἱρεθέντες émipe- 

λοῦνται τῶν πολέμων. οἱ δὲ φύλαρχοι δέκα, εἷς ἀπὸ φυλῆς ἑκά- 

«τῆς, τῶν ἱππέων προΐετανται, καθάπερ οἱ ταξίαρχοι τῶν ὁπλιτῶν. 

νομοφύλακες ἐςτεφάνωνται μὲν crpogíu λευκῷ, τὴν δὲ πομ- 

Tijv πέμπουςει τῇ θεῷ, τοῖς δὲ προέδροις ἐν ἐκκληείαις ευγκαθίζουειν, 

διακωλύοντες ἐπιχειροτονεῖν ὅςα μὴ ευμφέρει. 

πρυτάνεις. ῥοὕὗτοι τὴν βουλὴν cuvéyouciv δεημέραι, πλὴν ἄν 

τις ἄφετος ἧ, τὸν δὲ δῆμον τετράκις ἑκάςτης πρυτανείας καὶ προ- 

γράφουει πρὸ τῆς βουλῆς καὶ πρὸ τῆς ἐκκληςίας ὑπὲρ ὧν δεῖ χρη- 

ματίζειν. τῶν δ᾽ ἐκκληειῶν fj μὲν κυρία, ἐν fj τὰς ἀρχὰς ἐπιχειρο- 

τονοῦειν, εἰ καλῶς dpxouciv, ἢ ἀποχειροτονοῦςειν᾽ ἐν f] καὶ τὰς εἰς- 

αγγελίας ὁ βουλόμενος εἰεαγγέλλει, καὶ τὰς ἀπογραφὰς τῶν δημευο- 

μένων ἀναγινώεςεκουειν οἱ πρόδικοι, καὶ τὰς λήξεις τῶν κλήρων. f] δὲ 

δευτέρα ἐκκληςεία βαάνεῖται Toic'] βουλομένοις, ἱκετηρίαν θεμένοις, λέγειν 

ἀδεῶς περί Pre'] τῶν ἰδίων καὶ τῶν δημοείων᾽ fj δὲ τρίτη κήρυξι καὶ 

2 τέςεαρα IIB | ἐπὶ τὸ AC | διαθῆναι II CL || 8 ἀγ. add Charitonides |}. 

8 τῶ θεῶ II | τῆ δὲ mpoéópu II | 9 ἔνια διακωλύοντες AB οἱ jux. II | 11 ἢ] 

εἴη II | éx. πρυτ. τετρ. II || 12 πρὸ τῆς B. B πρότεροι B. À προτέρας p. II CL | 

14 εἴπερ À | ἢ] εἰ CL | ἐν fj] ἠ μὴ IE | 15 ἀγγέλει ἃ | 16 οἱ πρὸς ταῖς δίκαις 
. ABL οἱ πρὸς τὰς δίκας C || 17 θεμένοις] θεςμοῖς A 

stotel Rpbl Ath LVI 1 ubi deest ἐν πεντακοείοις (Harpocr Suid) | 25 εἰεκαγωγῆς] 
Aristotel LII 2 

1—3 Aristotel LX 1 | 4—96 Aristotel LXI 4. 5 Harpocr ἵππαρχοι" φύλαρχοι 

"Phot BA 266.26 | 7 νομοφύλακες] Phot Suid Lex Cantabr Nauck 351. 10: νομο- 

φύλακες ἕτεροί eici τῶν θεςμοθετῶν dic Φιλόχορος ἐν τῇ ἑβδόμῃ. oi μὲν 

γὰρ θεςμοθέται (Phot Suid ἄρχοντες) ἀνέβαινον εἰς "Apetov πάγον [κατὰ τὰ má- 

τρια Phot Suid] ἐετεφανωμένοι, οἱ δὲ νομοφύλακες ετροφία λευκὰ ἔχοντες (corr 

Dobr e Phot), καὶ ἐν ταῖς θέαις ἐναντίον ἀρχόντων ἐκαθέζοντο καὶ τὴν πομπὴν. 

ἔπεμπον τῇ ἸΠαλλάδι [ὅτε κομίζοιτο τὸ ξόανον ἐπὶ τὴν θάλαςςαν Phot Suid]. τὰς 

δὲ ἀρχὰς ἠνάγκαζον τοῖς νόμοις χρῆςθαι, καὶ ἐν τῇ ἐκκληςίᾳ καὶ ἐν τῇ βουλῇ. 
μετὰ τῶν προέδρων ἐκάθηντο, κωλύοντες τὰ ἀεύμφορα τῇ πόλει πράττειν. ἑπτὰ: 

(ἕξ Meier) δὲ fjcav καὶ κατέετηςαν, ὧς Φιλόχορος, ὅτε ᾽εφιάλτης μόνα κατέλιπε 

“τῇ ἐξ ᾿Αρείου πάγου βουλῇ τὰ ὑπὲρ τοῦ εὠματος. BA 283.16 Harpocr... Δείν- 

apxoc καθ᾽ Ἱμεραίου καὶ ἐν τῷ κατὰ ΤΤυθέου . .. | 10 ---᾿" 181, 2 Aristotel Rpbl 
Ath XLIII 3—6 Harpocr | 18 κυρία] Lex Cantabr Nauck 841.18--348.9 Δη- 

μήτριος ὁ Φαληρεὺς ἐν τῷ β΄ περὶ τῆς ᾿Αθηναίων vopuoOecíac... tum ex 

Aristotele, Harpocr-]- BA 274.19 Phot, Lex post Phot p 672.4 | 14 ἢ àmoxe- 

porovoüci non &p Aristotel | 16 οἱ πρόδικοι non ap Aristotel | 16.17 ἑτέρα 

ἐκκλ. Aristotel || 18 ἀδεῶς non ap Aristotel | 18— p 131,2 Aristotel Rpbl Ath 
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mpecBetowc ἀξιοῖ χρηματίζειν, oÜc bei πρότερον τοῖς πρυτάνεειν ἀπο- 

δοῦναι τὰ γράμματα, fj δὲ τετάρτη περὶ ἱερῶν καὶ δείων. |!ó δ᾽ 

ἐπιετάτης ῥκαλούμενός ἐςτιν εἷς τῶν πρυτάνεων, Pó' κλήρῳ λα- 
χών᾽ δὶς δ᾽ οὐκ ἔξεετι γενέεθαι τὸν αὐτὸν ἐπιςτάτην. ἔχει δὲ [οὗτος 

τὰς κλεῖς τῶν ἱερῶν ἐν οἷς τὰ χρήματα καὶ τὰ γράμματα. καὶ ὅταν 

οἱ πρυτάνεις τὸν δῆμον ἢ τὴν βουλὴν ευναγάγωειν, οὗτος [ἐξ ἑκά- 

«τῆς φυλῆς πρόεδρον ἕνα (hànpoi' μόνην τὴν πρυτανεύουςαν ἀφιείς. 

ἀποδέκται δὲ ἦςαν δέκα, οἱ τούς [ref] φόρους καὶ τὰς eic- 

φορὰς καὶ τὰ τέλη ὑπεδέχοντο, καὶ τὰ περὶ τούτων ἀμφιςεβητούμενα 

ἐδίκαζον. [ei δέ τι μεῖζον εἴη, εἰεῆγον eic δικαςτήριον. 

ταμίαι τῆς θεοῦ κληρωτοὶ μὲν ἐκ πεντακοειομεδίμνων ἦςαν, 

τὰ δὲ χρήματα παρελάμβανον τῆς βουλῆς παρούςης. ἐκαλοῦντο δ᾽ 

οὗτοι κωλακρέται. εἶχον δ᾽ é£oucíav καὶ ζημίαν ἀφελεῖν, εἰ ἀδίκως 

ὑπὸ τῶν ἀρχόντων ἐπιβληθείη. 

γραμματεὺς ὃ κατὰ πρυτανείαν κληρωθεὶς ὑπὸ τῆς βουλῆς 

ἐπὶ τῷ τὰ} Ὑράμματα φυλάττειν καὶ τὰ ψηφίεματα, καὶ ἕτερος 

ἐπὶ τοὺς νόμους ὑπὸ τῆς βουλῆς χειροτονούμενος. ὁ δ᾽ ὑπὸ τοῦ δή- 

μου αἱρεθεὶς γραμματεὺς ἢ ἀναγινώςεκει τῷ τε δήμῳ καὶ τῇ βουλῇ. 

ἀντιγραφεὺς πρότερον μὲν αἱρετὸς αὖθις δὲ κληρωτὸς [v^ καὶ 

πάντα ἀντεγράφετο παρακαθήμενος τῇ βουλῇ. δύο δ᾽ ἦςαν, ὁ μὲν τῆς 

βουλῆς ὃ δὲ τῆς διοικήετεως. λοτιεταΐ. καὶ τούτους f] βουλὴ κληροῖ 

κατ᾽ ἀρχὴν ὡς παρακολουθεῖν τοῖς διοικοῦειν. 

k 
1 ἄξιον A | 2 ἱερῶν xal óciuv] ἱερέων xai νόμων II | 8 ὁ κλήρους À κλή- 

ρων II | 5 ἱερέων II τὰς τ. . xk. A || 6 ευνάγωειν ABCL | οὗτος] αὐτὸς II | 

7 φυλῆς] βουλῆς II | μόνον II | ἀφείς II | 8.9 eicpopàc διεδέχοντο x. τ. τελ. 

καὶ Α || 9 ἀμφιςεβητήειμα Β ἀμφιεβητήματα II CL. || 10 δικάζοντες II || 11 πεντα- 
κοςίων ueó. edd corr Kuehn || 13 κολαγρέται II | 14 ὑπὸ] ἐπὶ A | ὑποβλ. L | 

17.18 δήμου] δημοείου B δημίου L | ἐπὶ (ὑπὸ F) τῷ τοὺς νόμους καὶ ἕτερος 
ὑπὸ τ. B. x. καὶ ὑπὸ τ. ὃ. αἷρ. ἀναγιγνώεκειν II | 18 αἱρεθεὶς] ἀναρρηθεὶς A || 

19 πρότερος II | 19 αὖθις] νῦν A || 20 δύο δ᾽ λογιςταὶ δύο δ᾽ Α qui λογιεταί 

1 21 om, L ante δύο 1 20 habet περὶ λογιςτῶν et 1 21 λογιςταί. καὶ | 22 κατάρχειν 

II € | κατακολουθεῖν II 

XLIII 6 oí δὲ δύο ἐκκληείαι, ἐν oic κελεύουςειν οἱ νόμοι τρία μὲν ἱερῶν χρημα- 

τίζειν, τρία δὲ κήρυξι καὶ πρεςβείαις, τρία δὲ óciuv 

2—7 Aristote] Rpbl Ath XLIV 1 Suid Et M (e lexico Photiano) Harpocr 

BA 290.8 Phot πρόεδρος || 8 ἀποδέκται cf Aristotel Rpbl Ath XLVIII 1 (Harpocr 

Suid) LII 3 | 11 ταμίαι ---15 παρούςης Aristote] Rpbl Ath XLVII 1 Harpocr 

BA 306 Phot Schol Aeschin I 16 cf Schol Plat Phaedr 235 D || 13 κωλακρέται] 
Phot BA 275.12 Hes Schol Aristoph Vesp 695 | 15—21 Aristotel Rpbl Ath LIV 

3—85 Harpocr γραμ. Suid — Lex Sabb BA 185.14 et Harpocr pap. et ἀντιγρ. 

(Suid) ΒΑ 104.21 | 21 λογιςεταί Aristotel Rpbl Ath XLVIII 3 (Harpocr) 
9* 
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ἀποεςτολεῖς oi mpovooUuevoi τῶν ἀποςτόλων koi τοῦ ἔκπλου 

τῶν τριήρων. 

πωληταὶ τὰ τέλη πιπράςκουει μετὰ τῶν ἐπὶ τὸ θεωρικὸν ἧρη- 

μένων, καὶ τὰς τῶν ἐξ ᾿Αρείου πάγου μετὰ τὸν πρότερον λόγον φυ- 

γόντων οὐείας, καὶ τὰ δεδημευμένα. πρυτανεύει δ᾽ ἐξ αὐτῶν εἷς, ὃς 

τὰ πωλούμενα βεβαιοῖ. ἀπήγοντο δὲ πρὸς τούτους καὶ οἱ μετοίκιον 

μὴ τιθέντες. 

oi δὲ εὔθυνοι, ὥςπερ oi πάρεδροι, τοῖς ἐννέα ἄρχουςι προς- 

αἱροῦνται. οὗτοι δ᾽ eicmtpáccouci καὶ τοὺς ἔχοντας. 

οἱ δὲ τεςτεαράκοντα πρότερον μὲν ἧςαν τριάκοντα, Oi περι- 

ιόντες κατὰ δήμους τὰ μέχρι δραχμῶν [δέκα ἐδίκαζον, τὰ δὲ ὑπὲρ 

ταῦτα διαιτηταῖς παρεδίδοςαν᾽ μετὰ δὲ τὴν τῶν τριάκοντα ὀλιγαρχίαν 

uice: τοῦ ἀριθμοῦ τοῦ [rpiákovro'] τεςςαράκοντα ἐγένοντο. 

χίλιοι καὶ διακόςσιοι. ἀπὸ τούτων fjcav οἱ λειτουργοῦντες" 

Δημοςεθένης δὲ νόμον γράψας ἀντὶ τῶν τοςούτων τριακοςίους τοὺς 

πλουςειωτάτους ἐποίηςεν. 

εἰεαγωγεῖς οἱ τὰς ἐμμήνους δίκας εἰςάγοντες᾽ fjcav δὲ προικός, 

ἐρανικαί, éuropikat., 

γομοθέται δ᾽ ἢ ἦταν χίλιοι, Loic] ἐξῆν λῦςαι νόμον παλαιόν, 

βάλλ᾽ ἢ οὐ θεῖναι νέον᾽ τοὺς γὰρ νέους ἐδοκίμαζεν fj βουλὴ καὶ ὃ 

δῆμος καὶ τὰ δικαςτήρια. 

ἱβπάρεδροι"Ἔ᾽, οὗτοι (IIT... οὗτοι γὰρ } παρεφύλαττον μή τις ἐντὸς 

τοῦ ἸΠελαςγικοῦ κείρει ἢ 7 καταπλέα [Un ἐξορύττει, καὶ τῷ ἄρχοντι 

παρεδίδοςαν. τὸ δὲ τίμημα ἦν τρεῖς δραχμαὶ καὶ ἁπλοῦν τὸ βλάβος. 

1 τοῦ ἀποςτόλου II CLB || 4.86 φ. οὐ .΄...... καὶ τ. 6. À | ἐνίας καὶ τ.-ὃ. B | 
9 ἔχοντας ἐξ αὐτῶν 1, ἔχοντας] ἁλόντας Toupius || 12 ταῦτα] αὐτὰς II ταύτας C | 

13 μίςει)] μέςοι ABCL | ἀρ. τοῦ] ἀρ. τῶν II | 17 ἐπαγωγεῖς IIB ἐκμήνους A 

ἐπάγοντες ABCL || 18 ἐρανικαὶ] γαμικαὶ Α || 19 ἐν οἷος II C | ἐξῆν] ἐξὸν ἣν II || 

21.22 δικ. οὗτοι lacuna 10 vel 12 litterarum capax, tum iterum οὗτοι γὰρ 

παρ. Α δικ. οὗτοι T. B || 28 καταπλέων ἐ. AB κατὰ πλέον ἐ. CL xai πηλὺν Bergk 

Philg 1859. 388 qui 1 22 ἀκροφύλακες aut πυλωροί desiderat | 24—p 133, 1 ἅπλ. 
τὸ lacuna 7 litterarum capax, tum eic à. À ἁπλ. τὸ pA. eic B 

1 Harpocr ἀποςτολῆς" | 8—5 δεδημευμένα Aristotel Rpbl Ath XLVII 2 
Harpocr BA 291.17 Phot | 8—9 cf Aristotel Rpbl Ath XLVIII 4, Schol Plat 

Lg 945 εὔθυνοι... . ἐκπράςςει δὲ ὁ εὔθυνος ὅςα τῆς ἀρχῆς fj προςτέτακται ὥφλόν 

τινες εἰς τὸ bnuóciov | 10---18 Aristotel Rpbl Ath LIII 1 (Harpocr κατὰ δήμους 

δίκ.) BA 310 Phot BA 306 | 13 μίςει τοῦ ἀριθμοῦ] cf Schol Aeschin I 39 || 
14 χίλιοι (xol» διακόςσιοι Harpocr | 17—18 εἰςαγωγεῖς] cf Aristotel Rpbl Ath 

LII 2 et Kaibel Text u Stil 225.1, Harpocr Hes, vd ad VII 68 | 19 νομοθέται] 

BA 282.17 Phot | 24 πεντακοςίους δραχμάς CJA IV 2.27 B 157 

10 
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οὶ ἕνδεκα! eic ἀφ᾽ ἑκάςετης φυλῆς ἐγίνετο, καὶ γραμματεὺς 102 

αὐτοῖς cuvmpiOuetro. νομοφύλακες δὲ κατὰ τὸν Φαληρέα βῥ!}Δη- }} 

POEurrpiov']^] μετωνομάεθηςαν. ἐπεμελοῦντο δὲ τῶν ἐν τῷ δεεμω- 

τηρίῳ, καὶ ἀπῆγον κλέπτας ἀνδραποδιςτὰς λωποδύτας, εἰ μὲν óuoAo- 

s Yoiev, θανατώςοντες, εἰ δὲ μή, εἰεάξοντες εἰς τὰ δικαςτήρια, κἂν 

ἁλῶςειν, ἀποκτενοῦντες. τοῦ δὲ δεςμοφυλακίου θύρα μία χαρώνιον 

ἐκαλεῖτο, δι᾽ ἧς τὴν ἐπὶ θανάτῳ ἀπήγοντο. 

Périrpagfjc]* οὗτοι τὰ ὀφειλόμενα ὑφ᾽ éxácrou ['éxácru!] ἐπ- 

έγραφον, καὶ τοὺς οὐκ εἰεφέροντας eicf;rov eic [TrÓ'] δικαςτήριον, ἐπ- 

10 ἔγραφον δὲ καὶ τὰ τιμήματα ἑκάςτοις κατὰ τὴν ἀξίαν. καὶ ἐν ταῖς 

εἰτοδοςείαις ἐγίνοντο círou ἐπιγραφῆς, ὡς ᾿Αντιφῶν (fg 166 BI?) εἶπεν. 

κῆρυξ] ὁ μέν τις τῶν μυςτικῶν, ἀπὸ Κήρυκος τοῦ Ἑρμοῦ καὶ 

ἸΤανδρόςου τῆς Κέκροπος, ὃ δὲ περὶ τοὺς ἀγῶνας, oi δὲ περὶ τὰς 

πομπάς ἐκ τοῦ Εὐνειδῶν γένους, οἱ δὲ κατ᾽ ἀγορὰν τὰ ὥνια ἀποκη- 

36 ρύττοντες. 

ἰβῥληξίαρχοιἠη ἕξ καθίεταντο τῶν πολιτῶν ἐγγεγραμμένων ἐν 

λευκώματι, καὶ τριάκοντα ἀνδρῶν αὐτοῖς προςαιρεθέντων ὑτοὺς ἐκ-ἾὮ 

ἰκληςιάζοντας ἐξήταζον καὶ τοὺς μὴ ἐκκληςιάζοντας ἐζημίουν καὶ 

ςχοινίον μιλτώςαντες διὰ τῶν τοξοτῶν ευνήλαυνον τοὺς ἐκ τῆς ἀγο- 

20 ρᾶς εἰς τὴν ἐκκληςίαν. ὁ δὲ εἰς τὸ ληξιαρχικὸν γραμματεῖον ἐγγρα- 

φεὶς ἤδη τὰ πατρῷα παρελάμβανεν fj δὲ πατρῴα οὐεία καὶ λῆξις 

ἐκαλεῖτο. 

ῥπεριεςετίαρχοι." ἐκάθαιρον χοιριδίοις μικροῖς οὗτοι τὴν ἐκ- 

κληςίαν καὶ τὸ θέατρον. καθάρειον δὲ τοῦτο χοιρίδιον ἐκαλεῖτο. 

1 φυλῆς] βουλῆς ABL | 2.3 Δημήτριον Schol Plat Clark | 3 ἐπιμελοῦν-᾿ 

ται II | 5 eicá£ovrec] ἐτάζοντες Schol Plat Clark | 6 δεςμοφυλακίου Schol Plat 

Clark νομοφυλακίου cdd | μία ἥτις χαρ. A | χαρώνιον Schol Plat Clark χαρώ- 

vetov edd cf IV 127,132 | 8 ἐπιγραφεῖς Π1, | ἐφ᾽ ABCL | éxácruv II || 8.9 éppa- 

φον II | 11 ἐπιγραφαὶ ἃ ἐπιγραφεῖς II BL | 14 πομπὰς] πολιτείας II | εὐοινεί- 
óuv Α εὐεινειδὼν L εὐνείδον F εὐνείδου S | ἀγορὰν αὐτῶν II προκηρύττοντες 
ABCL ef VI 197 | 16 ἐπιγεγραμμένων II || 18. 17 τ. μὴ ἐκκ. ἐζ. x. τ. ἐκκ. ἐξητ. 

AB || 19 τοξοτῶν] τόξων II | 20.21 γραφεὶς εἴδη II | 23 περιςπάρχοι II |. éxá- 

θηρον II 

1—58 'Schol Plat Phaedon 59 E Clark fol27B in prioribus evanidum .. . 

ef Poll VIII 102^: Gaisford Catalog bibl Bodleian I 74. Contuli exemplar photo- 

typ cf BA 250. 4 Phot p 243 Lex Sabb Lex Vindob Et M 338. 31 Schol Aristoph 
Vesp 1108 | 8 ἐπεμελοῦντο --- 6 ἀποκτενοῦντες Aristotel Rpbl Ath LII 1 ΒΑ 310 
Phot eu. bwacr. || 6 χαρώνιον] Hes Schol Aristid Panath III 65 Dind Paroe- 

miogr Zenob ΥἹ 41 | 17 τριάκοντα] Phot (Φρύνιχος) Hes | 20 ληξιαρχικὸν] 
Harpoer 8 ληξιαρχικὸν et s κοινὸν vp. (Aischines, Deinarcehos) Phot | 28 περι- 

ecríapxot Phot mepicríapyo: Hes | 24 καθάρειον] Harpoer AB 269.16 Phot 
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περίπολοι. ἔφηβοι mepujecav τὴν χώραν φυλάττοντες, ὥςπερ 

μελετῶντες τὰ ετρατιωτικά. καὶ εἰς μὲν τοὺς ἐφήβους εἰεήεςαν ὀκτω- 

καίδεκα ἔτη γενόμενοι, δύο ἔ'δὲἢ eic περιπόλους ἠριθμοῦντο, εἰκοςτῷ 

δὲ ἐνεγράφοντο ὑτῷ"} ληξιαρχικῷ γραμματείῳ, καὶ ὥμνυον ἐν ᾿Αγραύ- 
λου οὐ καταιεχυνῶ τὰ ὅπλα, οὐδὲ καταλείψω τὸν παραςτάτην, ᾧ 

ἂν «τοιχῶ, ἀμυνῶὼ δὲ καὶ ὑπὲρ ἱερῶν xai ἐ ὑπὲρ! δείων καὶ μόνος 

καὶ μετὰ πολλῶν, καὶ τὴν πατρίδα οὐκ ἐλάττω παραδώςεω, πλεύεω δὲ 

[καὶ] xarapócu ómócqv àv παραδέξωμαι. καὶ ευνήεω τῶν ἀεὶ κρινόν- 

τῶν, καὶ τοῖς θεςμοῖς τοῖς ἱδρυμένοις πείεομαι, καὶ οὕςτινας ἄλλους 

ἱδρύςεεται τὸ πλῆθος ἐμφρόνως καὶ ἄν τις ἀναιρῇ τοὺς θεςμοὺς ἢ μὴ 

πείθηται, οὐκ ἐπιτρέψω, ἀμυνῶ δὲ καὶ μόνος καὶ μετὰ πάντων. καὶ 

τὰ ἱερὰ τὰ πάτρια τιμήεω. ἵετορες θεοί, ἼΔγραυλος, Ἰενυάλιος, "Apnc, 

Ζεύς, Θαλλώ, Αὐξώ, Ἡγεμόνη.᾽ 

ἱβεροποιοί." δέκα ὄντες ἢ οὕτοι ἢ ἔθυον θυείας τὰς} πεν- 

τετηρίδας, τὴν εἰς Δῆλον, τὴν ἐν Βραυρῶνι, τὴν τῶν Ἡρακλείων, τὴν 

"€Aeucivábe. 

βόργεῶνες oi κατὰ δήμους ἐν τακταῖς ἡμέραις θύοντες Oucíac 

τινάς. 

βφράτορες."} εἰς τούτους τούς {ὅτε} κόρους καὶ τὰς κόρας eic- 

fiov, καὶ εἰς ἡλικίαν προελθόντων ἐν τῇ καλουμένῃ κουρεώτιδι ἡμέρᾳ 

ὑπὲρ μὲν τῶν ἀρρένων τὸ κούρειον ἔθυον, ὑπὲρ δὲ τῶν θηλειῶν τὴν 

γαμηλίαν. 

βγεραραί."} αὗται βἄρρητα ἱερὰ Διονύεῳ ἔθυον μετ᾽ ἄλλης 

θεωρίας. καθίετη δὲ αὐτὰς ὁ βαειλεὺς οὔςας τεςςαρακςκαίδεκα. 

δήμαρχοι Poi κατὰ δήμους ἄρχοντες. ἐκαλοῦντο δὲ τέως 

1 περ. γὰρ τὴν x. II CL | χώραν] πόλιν L | περιφυλάττοντες B | ὥςπερ 

ἤδη μ. ABCL | 4 ἀνεγράφοντο AB || 5 οὐδ᾽ ἐγκαταλείψω CL οὐ καταλείπω II || 
6 crowd] τύχω II | 8 καταρόςω] κατὰ γῆς ὅπ. A κατὰ lacuna 9 litterarum 

capax, tum ὁπ. B | mopará£u(o F)uai II | 10 éugpóvuc] εὐφροεύνως II | θε- 

cuobc] νόμους A || 10. 11 εἰ μὴ v. II || 11 ἐπιτρέπω AB émicrpéyu II || 13 0220] 
ἄλλω II | 14 Oucíac: θύοντες II || 14.15 πενταετηρίδος 1I || 15 év..... üvi À 

βραυβῶνι C βαυβῶνι L | Ἡρακλειδῶν cdd, corr Jungermann || 16 éAeuciva II B 
ἐλευεῖνι AL || 17 ὀργεώναις II | δήμου IL || 19 κούρους L | 21 κούριον II κόριον 
ABC | θηλειῶν] παρθένων II | 23 γεραραί] τερράκαι S ταιράκαι F | 24 θεω- 

ρίας] ἱερείας II 

1sqq περίπολοι] Harpocr exscribit Aristotel Ath Rpbl XLII 4, tum addit 

παρατηρητέον οὖν ὅτι ὁ μὲν ᾿Αριετοτέλης ἕνα φηεὶν ἐνιαυτὸν ἐν τοῖς περιπόλοις 

γίγνεεθαι τοὺς ἐφήβους, ὁ δὲ Αἰεχίνης δύο. .. | 5—22 cf Stob Flor XLIIT 48 | 

14 ἱεροποιοί] Aristotel Rpbl Ath LIV 6, BA 265. 22 — Phot Et M p 468 || 17 óp- 
γεῶνες] Harpocr (ἐκ τῶν Θεοφράςτου διαθηκῶν) Phot | 20 κουρεῶτις] Hes Et 

Μ 533.30 | 23 vepopot] Harpocr | 25 δήμαρχοι] Harpocr Lex Sabb 
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ναύκραροι j'óre καὶ oi δῆμοι ναυκραρίαι."} ναυκραρία δ᾽ ἦν τέως 

φυλῆς δωδέκατον μέρος, καὶ ναύκραροι ἦταν δώδεκα, τέτταρες κατὰ 

τριττὺν ἑκάςτην. τὰς δ᾽ eicpopàc τὰς κατὰ δήμους διεχειροτόνουν 

οὗτοι, καὶ τὰ ἐξ αὐτῶν ἀναλώματα. ναυκραρία δ᾽ ἑκάετη δύο ἱππέας 

s παρεῖχε καὶ ναῦν μίαν, ἀφ᾽ ἧς ἴεως ὠνόμαςετο. τῆς τριττύος μέντοι 109 

ὁ ἄρχων τριττύαρχος ἐκαλεῖτο, τριττύος δ᾽ ἑκάετης γένη τριάκοντα. 

καὶ αἱ φυλαὶ τέως μὲν ἐπὶ Κέκροπος ἦςαν τέτταρες, Κεκροπὶς Αὐτό- 

χθων ᾿Ακταία Παραλία, ἐπὶ δὲ Κραναοῦ μετωνομάεθηςαν Κραναῖς 

᾿Ατθὶς Μεεόγαια Διακρίς, ἐπὶ δὲ ᾿ξριχθονίου Διὰς ᾿Αθηναῖς Ποςειδω- 

«0 νιὰς Ἡφαιςτιάς, ἀπὸ δὲ τῶν Ἴωνος παίδων ἐπὶ ᾿Ἐξερεχθέως Τελέοντες 

Ὅπλητες Αἰγικόρεις ᾿Αργάδεις᾽ ἐπὶ δὲ ᾿Αλκμαίωνος δέκα ἐγένοντο, ἐκ 110 

πολλῶν ὀνομάτων ἑλομένου τὰ παλαιὰ ῇ τοῦ TTuO(ov",, Ἐρεχθηὶς 

Κεκροπὶς PAirnic] ἸΤανδιονὶς (j'Axauayric| ᾿Αντιοχὶς Λεοντὶς Οἰνηὶς 

Ἱπποθωντὶς Αἰαντίς. προςετέθηςαν δ᾽ αὐταῖς δύο, ᾿Αντιγονὶς καὶ Δημη- 

16 τριάς, ἃς Ücrepov μετωνόμαςαν ᾿Ατταλίδα καὶ Πτολεμαΐδα. ἀπὸ δὲ 

φυλῶν τὸ φυλοκρινεῖν ὠνομάςθη, καὶ ὁμόφυλος ἀλλόφυλος, φυλέτης, 

φυλίων θεῶν ἱερά, ἐμφύλιον αἷμα, ἐμφύλιος πόλεμος. 

οὶ φυλοβαειλεῖς᾽ ἐξ εὐπατριδῶν δὲ ὄντες, μάλιετα τῶν ἱερῶν" 111 

έπεμελοῦντο, ευνεδρεύοντες ἐν τῷ βαεςειλείῳ τῷ παρὰ τὸ βουκολεῖον ."} 

40 ὅτε μέντοι τέτταρες fjcav αἱ φυλαί, eic τρία μέρη ἑκάετη διήρητο,ἢ 

βκαὶ τὸ μέρος τοῦτο ἐκαλεῖτο τριττὺς καὶ ἔθνος καὶ φρατρία. ἑκά-"ἢ 

ἤετου δὲ ἔθνους γένη τριάκοντα ἐξ ἀνδρῶν τοςούτων, ἃ ἐκαλεῖτο" 

τριακάδες. καὶ οἱ μετέχοντες τοῦ γένους γεννῆται καὶ ὁμογάλακτες, ἢ 

γένει μὲν οὐ προεήκοντες, ἐκ δὲ τῆς cuvóbou οὕτω προςαγορευό-" 

35 μενοι. τρία δ᾽ ἦν τὰ ἔθνη πάλαι, Εξὐπατρίδαι Γεωμόροι Δημιουργοί."} 

γυναικονόμοι δὲ ἀρχὴ ἐπὶ τοῦ kócuou τῶν γυναικῶν. τὰς 112 

1 ναυκάριοι ἃ ναύκληροι II ΒΟ ναυκρά(κά ὅ)ριοι II ΟἿ, ναυκαρίαι B | ναυ- 

καρία ABS ναυκράριαι C | τέως] ὡς IL | 2 ναύκαροι B ναύκρηροι II || 3 διε- 
xeiporóvouv] ἐχείριζον II || 4 ναυκαρία AB vauxpnpía II | 6 τρία cdd, corr 
Kühnius | 9. 10 TToceibuvía A | 10 Ἡφαιςτία καὶ ἀπὸ Α | ἐριχθονίου ἃ ἐρι- 

χθονέως B | 11 ómAtrec B. ὁπλίταις II. | ᾿Αργάδεις] κάδεις ABCL  kaóíc II eor: 

'Canterus | 12 ἐρομένου ABCL corr Kuehnius aipouuévou II || 12. 13 Ἐρεχθὶς, 
Aivic, Oivic ABCL | 14 ἱποθοοντὶς II ímmo0o00vric A | ἀντιγωνίς ABC || 
17—p 377,12 om AB archetypi folio exscisso | 19 βουκόλιον cdd corr Ed pr | 
20 réccapec II | διηρεῖτο II || 23 γενῆται CL || 26 γυναικοκόμοι II C tum γυναι- 

Xovóuot δὲ € | ἀρχὴ τοῦ ἐπὶ τ. C 

1 ναυκραρία --- 4 ἀναλώματα Aristotel Rpbl Ath VIII 3 Harpocr (ex Ari- 

stotel-|-) Phot Hes s ναύκληρος | 20.21 Harpocr rpitTÓC ... écri τὸ τρίτον 

μέρος τῆς φυλῆς αὕτη γὰρ διήρηται εἰς τρία μέρη, τριττῦς καὶ ἔθνη καὶ φρα- 

τρίας (cf s φρατέρεῶ, ὥς qnav ᾿Αριςτοτέλης ἐν ᾿Αθηναίων πολιτείᾳ (fg 8) | 
26 sq Ath 245 C Φιλόχορος ἐν ἑβδόμῃ ᾿Ατθίδος᾽ “οἱ γυναικονόμοι, φηςί, μετὰ τῶν 
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δὲ àxocuoUcac ἐζημίουν, xoi τὰς ζημίας αὐτῶν γράφοντες ἐξετί- "ἢ 

Peecav ἐπὶ τῆς πλατάνου τῆς ἐν Κεραμεικῷ."} 

oi εἴκοςει. τούτους εἵλοντο μετὰ τοὺς τριάκοντα τῆς πολι-" 

Ῥτείας καὶ τῶν νόμων ἐπιμελητάς, ἀριςτίνδην ἐπιλεξάμενοι."} 

ὴν μέντοι καὶ κρηνοφυλάκιον ἀρχή, δηλούςης τὸ ἔργον αὐ-" 

τῆς τῆς ἐπικλήςεως. καὶ λέων δέ τις ἐκαλεῖτο κρηνοφύλαξ, χαλκοῦ" 

᾿πεποιημένος ἐπὶ κρήνης τινός, δι᾽ οὗ τὸ ὕδωρ ἐφέρετο ἐν ταῖς πρὸς" 

ὕδωρ δίκαις ἐπιμελητὴς [56] τις κληρωτὸς ἐγίνετο, ὃς καὶ ἐκαλεῖτο" 

PORÓ ἐφ᾽ ὕδωρ, ὃ παραφυλάττων τὴν icórnra τῆς κλεψύδρας." 
βθεωρικὰ ἰδὲ} χρήματα τὰ ῇ! εἰς τὰς ἑορτὰς καὶ θεῶν τιμὰς" 

τῷ πλήθει νεμόμενα᾽ καὶ τὸ διδόμενον ἐκαλεῖτο θεωρικὸν ὥςπερ" 

[καὶ τὸ ἐκκληςιαςτικὸν καὶ τὸ δικαςτικόν, ὅπερ καὶ τριώβολον καὶ δύ᾽" 

όβολὼ καὶ ὀβολὸς ἦν ᾿Αττικός."} 
l'ó δὲ ἐπὶ τῆς διοικήςεως αἱρετὸς ἦν ἐπὶ τῶν mpocióvruv καὶ 

άναλιςκομένων." 
καὶ ε«τρατητοὶ δέ, ἵππαρχοι ἐβφύλαρχοιϊ λοχαγοὶ ταξίαρχοι," 

"καὶ ὅςα ςτρατιωτικὰ ἀρχῶν ὀνόματα. καὶ ἑλληνοταμίαι οἱ τοὺς 

φόρους ἐκλέγοντες, καὶ ἐπὶ νήσων oi τὰ παρὰ τῶν νηςειωτῶν εἰς-"} 

πράττοντες καὶ τὰς πολιτείας αὐτῶν ἐφορῶντες. καὶ τειχοποιοὶ 

[δὲ καὶ ἱεροποιοὶ καὶ βοῶναι ὑπηρεςιῶν ὀνόματα᾽ καὶ ἀποδέκται oi'l. 

τὸν [εἶτον! ἀπομετρούμενοι, εἰτῶναι δὲ οἱ ευνωνούμενοι. τάχα δ᾽ 

l'ày καὶ πρακτῆρες εἴη ὄνομα ὑπηρεςείας, ἢ πράκτορες, ὡς Δημο-" 

βεθένης (LVIII 49) “οὐδεὶς παρέδωκε τοῖς πράκτορει 10 ὄνομα.᾽ ὁμοίως" 
δὲ καὶ ζητητὰς ἄν τις παρ᾽ αὐτοῦ λάβοι ὄνομα δημοείας διακονίας," ἢ 

βοὶ τὰ λανθάνοντα ἀνεζήτουν. οἱ μέντοι ταξίαρχοι βάνα γεγραμμένους 

ἔχοντες τοὺς ἐκ τοῦ καταλόγου, παρεςημαίνοντο τὰ τῶν Óqgucre-^ 

βρούντων ὀνόματα᾽ καὶ τοῦτο παραςτίζειν ἐκαλεῖτο." 

4 ἀριςτείδην II ἀριςτίδην C | 5 κρηνοφυλάκων Kaibel | δήλους εἰς II 

6 ἠρινοφύλαξ II eipnvog. L || 7 δι᾽ ἧς II | δὲ post ἐν add Stojentin deleto altero 

δὲ 18 | 9 ὁ add Hemsterhusius | 10 τὰ add Charitonides | 12 ὥςπερ II || 

13.14 ὀβολὸς ὧν ὁ égecrqküc(óc F) ἐπὶ τῆς ὃ. II | 16 immapxuv II || 18 oi 

ἐπὶ} cf Jungermann || 19. 20 τοιχοποιοί τε x. II || 24 ζητεῖται II || 26.27 ἀφυ- 
crepoUvruv] ὑφ᾽ é(éc- Ε)τέρου τῶν (om S) II || 27 ὀνομάτων II | ἐκαλεῖτο] oi 

αὐτοὶ ἐλέγοντο L 

᾿Αρεοπαγιτῶν éckómouv τὰς ἐν ταῖς οἰκίαις cuvóbouc ἔν τε τοῖς γάμοις καὶ ταῖς 

ἄλλαις θυείαις 
2 Hes s πλάτανος᾽ δένδρον περὶ ὃ γυναικονόμοι τὰς ζημίας ἐν λευκώματι 

ἐξετίθεςαν | 9 ἐφ᾽ ὕδωρ] Phot | 10 θεωρικά ΒΑ 264.7 Phot -- Hes bis | 12 δι- 
xacrikóv Hes || 14 Lex Sabb bioítxncic . .. ἀρχὴ ᾿Αθήνηςειν ὁ ἐπὶ τῆς διοικήςεως, 

oiov τῶν Tpocióvruv τῇ πόλει xai ἀναλιςκομένων | 20 βοῶναι] Harpocr: An- 

μοςθένης XXI 171 | 24 ζητηταί Harpocr B A 261.4 Phot 

15 

ra 
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I'nrpuraveía bé écri [δ᾽ χρόνος ὃν éxácr φυλὴ πρυτανεύει “ἢ 

καὶ ὅτε μὲν δέκα rjcav, πλείους ἑκάετῃ φυλῇ αἱ ἡμέραι, ἐπεὶ δὲ" 

δώδεκα ἐγένοντο, ἑκάετη φυλὴ μηνὸς πρυτανείαν ἔχει." 

πυρφόρος παῖς αἱρετὸς ἐκ καθαρευούςης οἰκίας ὑπὸ χλανίδι" 

5 καὶ ετροφίῳ περιέρχεται, πῦρ ἐπὶ τοὺς βωμοὺς ἐπιτιθείς." 

1 

20 

εύγκλητος ἐκκληςεία, ἣν ἐξαίφνης ἐποίουν μείζονος χρείας" 

᾿έπιλαβούεης. ἐκαλεῖτο δὲ καὶ κατακληεία, ὅτι καὶ τοὺς ἐκ τῶν ἀγρῶν" 

κατεκάλουν." 
βταμίας ἐκάλουν τοὺς ταῖς “ἱεραῖς τριήρεει λειτουργοῦντας," 

(a0 ἄλλους ἢ τριηράρχους, τούς τε ἐκ τῆς Παράλου xoi τῆς (ζαλαμινίας."} 

έκαλοῦντο δὲ οἱ ναῦται οἱ μὲν οὐδ πάραλοι l'uóvov ἀλλὰ καὶ παρα-" 

ῥλῖται, oi δὲ καὶ (ζαλαμίνιοι."} 
Δικαςτήρια (rà'] ᾿Αθήνησιν. Ἄρειος πάτγος᾽ ἐδίκαζε δὲ φόνου 

καὶ τραύματος ἐκ προνοίας, καὶ πυρκαϊᾶς, καὶ φαρμάκων, ἐάν τις 

ἀποκτείνῃ δούς. ἐγίνετο δὲ διωμοεία, καὶ [l'uerà τὴν διωμοείανῆ κρίεις᾽ 

προοιμιάζεεθαι δὲ οὐκ ἐξῆν, οὐδ᾽ οἰκτίζεεςθαι. μετὰ δὲ τὸν πρότερον 

λόγον ἐξῆν φυγεῖν, πλὴν"! εἴ τις γονέας εἴη ἀπεκτονώς. καθ᾽ 

ἕκαςτον δὲ μῆνα τριῶν ἡμερῶν ἐδίκαζον ἐφεξῆς, τετάρτῃ φθίνοντος, 

τρίτῃ, δευτέρᾳ. οἱ δ᾽ ἐννέα ἄρχοντες [οὶ καθ᾽ ἕκαςτον ἐνιαυτὸν μετὰ 

τὸ δοῦναι τὰς εὐθύνας ἀεὶ τοῖς ᾿Αρεοπαγίταις προςετίθεντο. ὑπαί- 

θριοι δ᾽ ἐδίκαζον. φόνου δὲ ἐξῆν ἐπεξιέναι μέχρις ἀνεψιῶν, καὶ ἐν τῷ 

ὅρκῳ ἐπερωτᾶν τίς προεήκων écri τῷ τεθνεῶτι᾽ κἂν οἰκέτης ἧ, ἐπι- 

«ςκήπτειν ευγκεχώρηται.ι τὸ ἐπὶ TTaAAabíu. ἐν τούτῳ λαγχάνεται 

περὶ τῶν ἀκουείων φόνων᾽ μετὰ τὰρ Τροίας ἅλωςειν ᾿Αργείων τινὰς 

4 αἰρετὸς] ἀρεταῖς II | οἰκίας] κακίας II | χλανίδι CL χλαμυδίω II || 7 κατεκκλη- 

cía II | 9 ταῖς] τε II | 10 ἄλλοι ἢ CL ἀλλ᾽ ὅτι ἢ τριάρ. IE | ἸΤαράλου] παρ᾽ ἄλλου CL 

πάραλλοι (παραλιμένων ΕἾ Il | 11.12 παραλῖται II παραλῖαι L | 12 οἱ δὲ éxa- 

λοῦντο kai C. Καθ᾿ ὡς εἴρηται ἀνωτέρω L || 14 τραύματος] πράγματος C | 

15 ἀποκτείνῃ δοὺς] ἀπὸ xnvíboc II.| διομοςία CF. et S in marg, qui in textu 

ónuocía, quod etiam B || 16 προοιμιάςαςθαι II | οὔτε διοικτίζεςθαι II || 17 λόγον 
οὐδ᾽ ἐξ. A || 20. 21 ὑπέρθριοι II | 21 ἐδικάζοντο II BCL | ἀνεψιαδῶν Demosthenes 
XLV 54 adnot Bekker | 22 προςερωτᾶν II | 22.23 ἐπιςκκήπτη ἃ ἐπιςκήτει BL || 

28 καὶ εὐγκ. ABCL | 23 post εὐγκεχώρηται addit L: καὶ ὁ ἰδιώτης | 24 περὶ] 

ἐπὶ II 

1 πρυτανεία Harpocr Phot Schol Plat Leg XII 953 C | 6 εὐγκλητος Har- 

pocr | 9 Aristote] Rpbl Ath LXI 7 xeorovoóc δὲ xoi ταμίαν τῆς παράλου 

(— Harpocr) Lex Cantabr Nauck 356.38qq ... ἐκαλοῦντο δὲ oi éumAéovrec τῇ 

TlapáAu TTápaAot, ὡς xai παρ᾽ Aicxivr (III 162), oi δὲ τῇ ζαλαμινίᾳ CaAauiviot BA 

306. 7 Phot | 10 πάραλοι Harpoer Phot | 12 CaAauivio: Phot | 23.24 ἸΤαλλαδίῳ 

Aristotel Rpbl Ath LVII 8 — Harpocr! Hes | 24—p 188,5 — Pausan Attic ap 

Eustath 1419. 55 (p 161. 5 —10 Schwabe; — Suid qui addit ὡς Φανόδημος — Schol 

Aeschin II 87 

117 
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τὸ ΤΠΤαλλάδιον ἔχοντας Φαληρῷ προεβαλεῖν, ἀγνοίᾳ δὲ ὑπὸ τῶν ἐγχω- 

ρίων ἀναιρεθέντας ἀπορριφῆναι. καὶ τῶν μὲν οὐδὲν προςήπτετο ζῷον, 

᾿Ακάμας δὲ ἐμήνυςεν ὅτι εἶεν ᾿Αργεῖοι τὸ ΤΤαλλάδιον ἔχοντες. καὶ oi 

μὲν ταφέντες ἀγνῶτες προςηγορεύθηςαν τοῦ θεοῦ χρήςαντος, αὐτόθι 

δ᾽ ἱδρύθη τὸ TTaAAób:Ov, καὶ περὶ τῶν ἀκουςείων ἐν αὐτῷ δικάζουειν. 

τὸ ἐπὶ Δελφινίῳ [iopócOoi μὲν ὑπὸ Αἰτέως λέγεται "AmóMAuvi) 

Δελφινίῳ καὶ ᾿Αρτέμιδι Δελφινίᾳ, ἐκρίθη δὲ ἐν αὐτῷ πρῶτος On- 

ςεὺς ἀφοειούμενος τὸ ἄγος τῶν ὑπ᾽ αὐτοῦ" ἀνῃρημένων λῃςτῶν καὶ 

τῶν ἸΠαλλαντιδῶν, obc ὡμολόγει μὲν ἀποκτεῖναι, δικαίως (δ᾽ ἔφη" 

τοῦτο δεδρακέναι. τὸ ἐπὶ Πρυτανείῳ δικάζει περὶ τῶν ἀποκτει- 

νάντων, κἂν ὦειν ἀφανεῖς, δικάζει δὲ}! καὶ περὶ τῶν ἀψύχων τῶν 

ἐμπεεόντων καὶ ἀποκτεινάντων. προειςτήκεςαν δὲ τούτου τοῦ δικα- 

«τηρίου [οὶ] φυλοβαειλεῖς, oüc ἔδει τὸ ἐμπεςὸν ἄψυχον ὑπερορίςαι. 

τὸ ἐμ Φρεαττοῖ. ἐν τούτῳ ἐκρίνετο εἴ τις τῶν φευγόντων ἐπ᾽ 

ἀκουςείου φόνου αἰτίᾳ δευτέραν αἰτίαν ékouctou' προςλάβοι. ἦν δ᾽ 

ἐπὶ θαλάττῃ τὸ δικαςτήριον, καὶ τὸν ἐν αἰτίᾳ προςπλεύςαντα τῆς γῆς 

οὐ προςαπτόμενον ἀπὸ τῆς νεὼς ἐχρῆν ἀπολογεῖςθαι, ὕμήτ᾽ ἀπο-ἢ 

βάθραν μήτ᾽ ἄγκυραν εἰς τὴν γῆν βαλλόμενον. 

γνώριμα δικαςτήρια fj Ἡλιαία, τὸ τρίγωνον, οὗ μέμνηται 

Δείναρχος (p 341. 35 Tur), uécov mopófucrov, μεῖζον παράβυετον᾽ 

καὶ μείζονος μέμνηται Aucíac (fg 322 Tur): ἐν μέντοι τῷ παραβύετῳ 

οἱ ἕνδεκα ἐδίκαζον. τὸ Μητίχου κάλλιον, οὗ μνημονεύει ᾿Ανδροτίων". 

τὸ ἐπὶ Λύκῳ, ἀφ᾽ οὗ καὶ fj Λύκου δεκάς᾽ καὶ ἥρως δὲ ἵδρυτο αὐτόθι 

ἔχων τοῦ θηρίου μορφήν, πάλαι δ᾽ ἐκεῖ ευνήεςαν οἱ ευνδεκάζοντες τὰ 

ὅ ἑκουείων AB | δεκάζουειν II | 9.10 ἀλλὰ δικαίως" τὸ δ᾽ ἐπὶ TTp. A | 

12 ἐμπες. εἴη καὶ II | 18 ὑπερώριςται II | 14 ἐμ Φ. C ἐν Φ. II ABL | φρεατ- 

τῶ II | 18 βάθροιει μὴ δὲ ἄγ. II || 19 ἡλικία B ἴδια II | 20 παρὰ βύετου cdd, 
corr Kuehnius | παραβ. δὲ καὶ μ. ILL || 21 x. μείζ. δὲ AB || 22 τὰ μητύχου II | 

23 ἐφ᾽ οὗ II | Auxíou II | 24 ἔχων λύκου gu. II | πάλαι] παρῆςαν II | δὲ καὶ 

edd, corr Toupius | cuvbixáZovrec ABC (L evanidum) δικάζοντες II corr Meursius 

9 Aristotel Rpbl Ath LVII 3 — Harpocr cf Hellad in Phot bibl p 535 A 

22 sqq || 10 Aristotel Rpbl Ath LVII 4 s f Harpocr || 12.18 cf VIII 90 

p 129,13 || 14 Aristote] Rpbl Ath LVII 3 Harpoer (Anuoceévnc XXIII 77 sq) Lex 

Sabb Hes ἐς op. | 19 Phot Τρίγωνον δικαςτήριον ᾿Αθήνηςιν, ὡς TTapágucrov xai 

Mécov Harpocr τρίγωνον et παράβυςτον Hes ΒΑ 307.12 Schol Aristoph Vesp 
120 | 23—25 Λύκου δεκάς — Harpocr óekáZuv ... Ἐρατοςθένης δὲ ἐν τοῖς 

περὶ τῆς ἀρχαίας κωμῳδίας πόθεν τὸ πρᾶγμα εἴρηται, δηλοῖ οὕτω λέγων" 

Λύκος ἐςτὶν ἥρως πρὸς τοῖς ἐν ᾿Αθήναις δικαςτηρίοις, τοῦ θηρίου μορφὴν ἔχων, 

πρὸς ὃν oí δωροδοκοῦντες κατὰ ι΄ γιγνόμενοι ἀνεςτρέφοντο, ὅθεν εἴρηται Λύκου 

δεκάς“... — Lex Cantabr ed Nauck 349.10sqq, qui addit ( (se Λύκῳ) αὐτὸ 
τὸ δικαςτικὸν ἔνεμον, ὡς Ἰςαῖος ἐν Τεμενικῷ Phot bis Λύκου ὃ. et ἡ Λύκου δεκάς Hes 
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δικαςτήρια. τὸ ' δὲ! Μητίχου δικαςτήριον μέγα, οὕτω κληθὲν ἀπὸ 

ἀρχιτέκτονος Μητίχου. 

ἐδίκαζον δ᾽ οἱ ὑπὲρ τριάκοντα ἔτη ἐκ τῶν ἐπιτίμων καὶ μὴ 

ὀφειλόντων τῷ δημοςείῳ. ὥμνυςαν δὲ ἐν ᾿Αρδήττῳ δικαςετηρίῳ ᾿Απόλλω 

s πατρῷον καὶ Δήμητρα καὶ Δία Baciléa: ὃ δὲ "Apbnrroc Ἰλιςςεοῦ μέν 

écrit. πληςίον, ὠνόμαεται δὲ ἀπό τινος ἥρωος, ὃς cracióáZovra τὸν δῆμον 

ὑπὲρ ὁμονοίας ὥρκιςεν. ὁ δ᾽ ὅρκος ἦν τῶν δικαςτῶν, περὶ μὲν ὧν 

νόμοι eicí, κατὰ τοὺς νόμους ψηφιεῖεθαι, περὶ δὲ ὧν μὴ εἰςί, γνώμῃ 

τῇ δικαιοτάτῃ ὀμοςάντων δὲ καὶ τῶν δικαζομένων, τὸ πᾶν ἐκαλεῖτο 
10 ἀμφιορκία. fj Ἡλιαία πεντακοείων᾽ εἰ δὲ χιλίων ['éol] δικαςτῶν, 

ευνίετατο δύο δικαςτήρια, εἰ δὲ πεντακοείων καὶ χιλίων, τρία. ψήφους 

δ᾽ εἶχον χαλκᾶς δύο, τετρυπημένην καὶ ἀτρύπητον, καὶ κάδον, ὦ κημὸς 

ἐπέκειτο, δι᾽ οὗ καθίετο fj ψῆφος. αὖθις δὲ δύο ἀμφορεῖς, ὁ μὲν χαλ- 

κοῦς ὁ δὲ ξύλινος, ὃ μὲν κύριος ὁ δ᾽ ἄκυρος᾽ τῷ δὲ χαλκῷ ἐπῆν 
ἐπίθημα μιᾷ ψήφῳ χώραν ἔχον ... οὗ Ücrepov μυςτικῶς δικάζοντες 

fjcav ἐκ τῶν ἐπωπτευκότων. τὸ δὲ δικαςτήριον περιεςχοινίζετο, τοῦ 

μὲν βαειλέως παραγγείλαντος, τῶν δὲ θεεμοθετῶν πληρούντων τὸ δι- 

καςτήριον. τὸ δὲ περιςχοίνιεομα ἀπὸ πεντήκοντα ποδῶν ἐγίνετο᾽ καὶ 

Poi'] ὑπηρέται ὑφειςτήκειςαν, ὅπως μηδεὶς ἀνεπόπτευτος προςίῃς. αἱ 

80 μὲν οὖν τῶν δικαςτηρίων θύραι κιγκλίδες ἐκαλοῦντο, ἃς loi] Ρωμαῖοι 

καγκελλωτὰς λέγουςιν᾽ ἀνίετατο δὲ τὰ δικαςτήρια, εἰ γένοιτο διοςη- 

μεῖα΄ ἐξηγηταὶ δ᾽ ἐκαλοῦντο οἱ τὰ περὶ τῶν διοςημειῶν καὶ τὰ τῶν 

ἄλλων ἱερῶν διδάεκοντες. 

ἐφέται τὸν μὲν ἀριθμὸν εἷς καὶ πεντήκοντα, Δράκων δ᾽ αὐτοὺς 

oc nt 

1 ἀπὸ] ἐπὶ AB || 5 Anu. τε x. ἃ | ἄρχιττος II | euccoó. Β eüuccoic A 

μιςοῦ II | 7 ὥρκωςεν II | 8 ευγγνώμη edd, corr Bekker | 10 ἡ κλιαῖα II | 

εἰ δὲ] oí δὲ II | δικαςτῶν oi II | 11 cuvicravro AB | 15 μιᾶς ψήφου II | la- 

cunam indicavit Kuehn, ἔχον, oí pu. δικ. eiecto Ücrepov Hemsterhus | δικαζόν- 

τῶν II | 16 ἐκ] μετὰ A περὶ II | ómo(w Β)πτευκότων edd, corr Jungermann | 
17 mpo(rpoc Β)αγγείλαντος AB || 19 ἐφειςτήκειςαν Ed pr | ἀνυπόπτευτος IL AL | 

προςείη II mpocfj ABCL corr Bekker cf $ 141 || 20 κικλίδες II || 21 καγγελλωτὰς 
AB καγγελωτὰς II || 21.22 διοςημία semper ABCL ἐξῆται II 

1 Μήτιχος Phot Μητιχεῖον " δικαςτήριον et Μήτιχος᾽ ἀρχιτέκτων καὶ ῥήτωρ 

τῶν οὐ τὰ βέλτιςτα ευμβουλευόντων BA p 809,17 Hes Μητίχου τέμενος, εἴη ἂν 

τὸ Μητιχεῖον δικαςτήριον μέγα ... — Append proverb III 94. At BA 809. 17 
τέμενος Μητιόχου δικ. ὀνομαςθὲν ἀπὸ Μητιόχου ἀρχιτέκτονος ef Phot Μητιοχεῖον. 

Plutarch Mor 811 F tres affert versus de Metiocho (III p 629.1325 Ko) || 10 ἡλιαία 
Harpoer Phot | 11 ψήφουε --- 15 ἔχον Aristotel Rpbl Ath XXXVII 3—9 (Har- 

poer) Schol Aristoph Eq 1150 BA 307.18 Phot erp. v. | 16 ἐπωπτευκότων] 
Harpoer | 20 κιγκλίς] Harpocr BA 271.34 Phot | 22 ἐξηγηταί — Harpocr | 

24 ἐφέται Harpocr BA 188.30 cf Phot bis Suidas Hes 

122 
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κατέετηςεν ἀριςτίνδην αἱρεθέντας᾽ ἐδίκαζον δὲ τοῖς ἐφ᾽ αἵματι διωκο- 

μένοις ἐν τοῖς πέντε δικαςτηρίοις, (όλων δ᾽ αὐτοῖς προςκατέετηςε 

τὴν ἐξ ᾿Αρείου πάγου βουλήν. κατὰ μικρὰ δὲ κατεγελάςθη τὸ τῶν 

ἐφετῶν δικαςτήριον. ᾿δοκοῦςι δ᾽ ὠνομάςεθαι, ὅτι πρότερον τοῦ βαει-ἢ 

ἐλέως τοὺς ἐπ᾽ ἀκουείῳ φόνῳ Pkpionuévouc" ἐξετάζοντος ὃ Δράκων 
ἰτοῖς ἐφέταις παρέδωκε τὴν κρίειν, ἐφέειμον ἀπὸ τοῦ βαειλέως me-] 

ἐποιηκώς.ἢ 

loi δὲ ναυτοδίκαι, ἑοὗτοιὴ ἦταν οἱ τὰς τῆς ξενίας δίκας eic-! 

ἠάγοντες. ὑβριετοδίκαι δὲ ἐκαλοῦντο, εἴ τι χρὴ Κρατερῷ πιςτεύειν 

ἰτῷ τὰ ψηφίεματα ευναγόντι, οἱ μὴ βουλόμενοι τὰς δίκας εἰςεαγα-ἢ 

ἐγεῖν᾽ ἐπεπόλαςε [δὲ τὸ τοιοῦτον ἐν (ικελίᾳ.ἢ 
[διαιτηταὶ δ᾽ ἐκ τῶν βύπὲρἢ ἑξήκοντα ἔτη γεγονότων ἐκλη-Ἶ 

ἐροῦντο, [καὶ ἐπεκληροῦντοϊ αὐτοῖς αἱ δίαιται, καὶ ἀτιμία ἀφώριςτοΐ 

[TO μὴ διαιτήςαντι τὴν ἐπικληρωθεῖςαν δίαιταν. διήτων δ᾽ ἐν ἱεροῖς. ἢ 
ἐπάλαι ἐδ᾽1 οὐδεμία δίκη πρὶν {ἐπὶ διαιτητὰς ἐλθεῖν εἰετήγετο. ἔλεγον 

ἐδὲ ἐπιτρέψαι δίαιταν, καὶ fj δίαιτα ἐκαλεῖτο ἐπιτροπή. fj δ᾽ épecic] 

[αὐτῶν {εἰ} eic δικαςτήριον γένοιτο, εἰς ἐχῖνον τὰς ψήφους ἐμβα-Ἶ 

ἰλόντες ἰδίᾳ ἑκατέρας τὰς τοῦ φεύγοντος καὶ διώκοντος κατεςημαί-Ἶ 

ἔνοντο. ἐλάμβανον δὲ [oi διαιτηταὶ δραχμὴν) παρὰ τοῦ κρίνοντος, Ἶ 

τὴν καλουμένην Tapácraciv, ἐγγράψαντος αὐτοῦ ἐν γραμματείῳ TO! 

1 αἵματος ἀδικουμένοις II || 8 μικρὸν ἃ [δὲ κατελύθη κατεγελάςθη τὸ CL | 

4 δικαςτήριον᾽ τὸ λοιπὸν ἀφείθη διὰ τὴν ἀκαιρολογίαν B qui om usque ad 

Ῥ142, 22 | 6 map. τῇ ἐφέςει T. kp. Α [κρίςειν] δίκην II | 6 7 βαειλέως: τοὺς 

ἐπακούοντας᾽ οἱ δ᾽ ἐπ᾽ αὐτῶ δικαςταὶ fjcav οἱ II || 9 εἴ τις α εἴ τε II || 10 τὰ] 

κατὰ II | εὐναγαγόντι L | 10.11 εἰςάγειν II | 11 ἐπεςτόληςε A [18 δ᾽ αὐὖ- 

τοῖς II | 14 διήτων Kuehn τῶν. οἀὐά | 15 ἐπὶ] eic II | ἤγετο II | ἐλέγοντο δ᾽ 

émicrpéyoi IL || 16 ἀποτροπή A || 17 αὐτοῦ Α | ἐχῖνον] ἐκείνους ACL | ψήφους] 

μαρτυρίαι Bekker | 17.18 ἐμβάλλοντες AC ἐμβαλεῖν II | 18 ἰδία ἐκγένους ToO 
q. À || 18. 19 écqu. II | 20 &iácraciv. ἃ 

8—11 ναυτοδίκαι — Phot Hes Harpocr ... Κρατερὸς γοῦν ἐν τῷ δ΄ τῶν 

Ψηφιεμάτων φηεὶν ,éàv δέ τις ἐξ ἀμφοῖν ξένοιν γεγονὼς φρατρίζῃ, διώκειν 

εἶναι τῷ βουλομένῳ ᾿Αθηναίων, οἷς δίκαι εἰςί, λαγχάνειν δὲ τῇ ἕνῃ καὶ νέᾳ πρὸς 

τοὺς ναυτοδίκας“.... | 9 ὑβριςτοδίκαι] Phot Hes Eupolidis comoediam ófpicro- 
δίκαι unus Ptolem Chennus falsarius testatur | 12 διαιτηταί] BA 235. 20—25 

et 186. 1 Lex Sabb Suid Hes, cf. Lex Cantabr Nauck 350.6: Δημήτριος ὁ Φα- 

ÀnpeUc... διὸ καὶ ἔκειτο νόμος μὴ εἰςάγεςθαι δίκην, εἰ μὴ πρότερον ἐξεταςθείη 

παρ᾽ αὐτοῖς (se τοῖς διαιτηταῖῶ) τὸ πρᾶγμα ... | 12—18 δίαιταν Aristotel Rpbl 
Ath LIII 4 in-- 5 (Harpocr) | ἡ δ᾽ épecic — 18.19 κατεεημαίνοντο cf Aristotel Rpbl 

Ath LIIL2 s f (Harpocr) | 16 Harpocr ἐπιτρέπειν et ἐπιτροπὴ (Δημοςθένης... 

ὅθεν xai Μενάνδρου δρᾶμα Ἐπιτρέποντες .. .) Suid | 19—p 141, 2 — Harpocr 

5 Trapócracic 8 f (Suid) Δημήτριος δὲ ὁ Φαληρεὺς ἐν τοῖς περὶ νομο- 

θεείας τοὺς διαιτητάς qnc λαμβάνειν τὰς δραχμὰς μίαν μὲν ἀπὸ τῆς λήξεως, 

— 
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ξἔγκλημα xoi τὸ τίμημα ἐϊκαὶ παραθέντος δραχμήν ἢ ̓ ἐλάμβανον be! 

ἑκαὶ ἑτέραν ὑπὲρ τῆς ἀντωμοείας.Ἶ 

ἰδέλτοι χαλκαῖ, αἷς ἦταν πάλαι ἐντετυπωμένοι οἱ νόμοι [oil] 128 
[mepi τῶν ἱερῶν καὶ τῶν πατρίων. κύρβεις δὲ τρίγωνοι ςανίδες πυρα- ἢ 

5 ἐμοειδεῖς, οἷς rjcav ἐγγεγραμμένοι οἱ νόμοι. ἄξονες δὲ τετράγωνοι 

ἐχαλκοῖ fjcav, ἔχοντες τοὺς νόμους. ἀπέκειντο δὲ οἵ τε κύρβεις καὶ oi! 

[ἄξονες ἐν ἀκροπόλει πάλαι αὖθις δ᾽ ἵνα πᾶςειν ἐξῇ ἐντυγχάνειν, eic! 

τὸ πρυτανεῖον καὶ τὴν ἀγορὰν μετεκομίεθηςαν᾽ διὰ τοῦτο ἔλεγον 

τὸν κάτωθεν νόμον ἀντιτιθέντες πρὸς τὴν ἀκρόπολιν. 

10 Lóvóuara ὅδ᾽ ἀπὸϊδ διαιτητῶν διαιτητής δίαιτα, διαιτῆςαι l'oai- 129 

— Mév. ἐδιήτηςεν βάπεδιήτηςενἢ ἐ [διαιτήςαςεθαι ἢ, καταδεδιῃτημένοιἾ 

ἐἰἀποδεδιῃτημένοι, ευνδιαιτητής ἢ) βευνδιαιτήςας ἢ καταδιαιτηςάμενοςἶ 

loiovei ἐν διαίτῃ κρατήςας, ευνδιαιτῆςαι᾽ τὸ γὰρ ευνδιαιτηθῆναι καὶ 

ἐδιαίτημα καὶ ἐνδιαίτημα ἑτέρας [écri4 χρείας. ἢ 

15 ἐτιμήματα δ᾽ ἦν τέτταρα, πεντακοςιομεδίμνων ἱππέων ζευτι-ἶ 

[τῶν θητῶν. οἱ μὲν ἐκ τοῦ πεντακόεια μέτρα ξηρὰ καὶ ὑγρὰ ποιεῖνἾ 130 

ἐκληθέντες᾽ ἀνήλιεκον δ᾽ εἰς τὸ δημόεσιον τάλαντον᾽ οἱ δὲ τὴν ἱππάδα 

ἐτελοῦντες ἐκ μὲν τοῦ δύναςθαι τρέφειν ἵππους κεκλῆςθαι δοκοῦειν, Ἶ 

lémoíouv δὲ μέτρα τριακόεια, ἀνήλιεκον δὲ ἡμιτάλαντον. οἱ δὲ TO]! 

20 ἰζευγήειον τελοῦντες ἀπὸ διακοςίων μέτρων κατελέγοντο, ἀνήλιεκονἾ 

lóé μνᾶς δέκα᾽ oi δὲ τὸ θητικὸν οὐδεμίαν ἀρχὴν ἦρχον, οὐδὲ ἀνή-Ἶ 

4 τρίγωνοι et supra scriptum τετράγωνοι À 4. ὅ τρίγωνος cavic πυρα- 

μοειδῆς, οὗ II || 5 οἱ νόμοι γεγρ. II || 6 αἵ ve κύρβις II || 7 πάλιν ἐξῆν II | 10 .δί- 

avra] διαίτητα (-ra( S) II tum διαίτης || 11 ἐδιαίτηςεν {{1, αἰδιήτηςεν C | κατα- 

δεδιαιτημένην ἀποδ-ην II || 13 ευνὸδιαιτήςας II | 15 mevrakociuv μ. II | 16 0n- 
τῶν Aristotel θητικῶν cdd, corr Bekker | mevrakociouebíuvou μέτρου ἃ | 17 àv- 

ἁλιεκον II || 20 δελέγχοντο II 

ἣν παράεταειν ἐκάλουν; ἑτέραν δὲ κατὰ ὑπωμοςείαν ἑκάςτην. ΒΑ 298.32 Phot cf 

ΒΑ 290. 19 et Et M 653. 4 (rapakarácracic) οὗ VIII 39 
4—6 κύρβεις] Et M 547. 50 κύρβει. Ἐρατοςθένης τριγώνους αὐτάς 

qncv εἶναι, οὐ τετραγώνους. ᾿Αριετοφάνης δὲ ὁμοίας εἶναι τοῖς ἄξοςι, πλὴν 

ὅτι oí μὲν ἄξονες νόμους, αἱ δὲ κύρβεις οὐςείας ἔχουςιν. Schol Apollon Rh 

IV 280 Harpocr BAV 214. 24 Phot Suid Hes Cramer An Ox 1221 II 4655 || 
6—9 Harpocr ὁ κάτωθεν νόμος: Δημοςθένης ἐν τῷ κατ᾽ 'Apicrokpárouc (8 28). 

Δίδυμος ,,ἤτοι φηεὶ ...... ἢ ἐπεί, φηςὶ, τοὺς ἄξονας καὶ τὰς κύρβεις ἄνωθεν 

ἐκ τῆς ἀκροπόλεως εἰς τὸ βουλευτήριον καὶ τὴν ἀγορὰν μετέςτηςεν ᾿εφιάλτης, ὥς 

φηςιν ᾿Αναξιμένης ἐν Φιλιππικοῖς" Plenius in Lex ad Demosth Aristocr in 

papyr Berolin (Herm XVII [1882] p 157) cf Hes ἀςτικοὶ νόμοι" oí κατὰ τὴν 'A0n- 
ναίων πόλιν ... | 12 καταδιαιτηςάμενος] VIII 64, Lysiae XXV 16? || 15— p 142,5 
Aristotel Rpbl Ath ὙΠ 3. 4 ubi desunt 17 ἀνήλιεκον — τάλαντον, 21 --- μνᾶς δέκα, 

— οὐδέν Harpocr ἱππάς, θῆτες Phot Suid 0fjrec, Hes ἐκτιμημάτων, Zeuvíciov, 0n- 
τικόν || 20 ζευγήςσιον sie etiam BA 260.33 Aristot Rpbl Ath 7 Zeuyíciov 
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Puckov fBoobév". ᾿Ανθεμίων δὲ ὃ Διφίλου καλλωπίζεται δι᾽ ἐπιγράμ- 
ἤματος ὅτι ἀπὸ τοῦ θητικοῦ τέλους εἰς τὴν ἱππάδα μετέετη, καὶ 

εἰκὼν ἔςετιν ἐν ἀκροπόλει ἵππος ἀνδρὶ παρεετηκώς᾽ καὶ τὸ ἐπίγραμμα. 

᾿Διφίλου ᾿Ανθεμίων τόνδ᾽ ἵππον ἀνέθηκεν θεοῖς, 
ἐθητικοῦ ἀντὶ τέλους ἱππάδ᾽ ἀμειψάμενος. 

TOi μέντοι πρὸ τῶν δικαςτηρίων καὶ τῶν ἄλλων cuvóbuv oil 

ῥδημόειοι ὑπηρέται, οἷς ἐπέταττον ἀνείργειν τοὺς ἀκοςμοῦντας xoi! 

τοὺς ἃ μὴ δεῖ λέγοντας ἐξαιρεῖν, καὶ (κύθαι ἐκαλοῦντο καὶ τοξόται 

καὶ cmeucíviot, ἀπὸ τοῦ πρώτου cuvráEavroc τὴν περὶ αὐτοὺς ὑπη-Ἶ 

Lpectav.! 

ἐτέλη δ᾽ ἦν τὰ παρὰ τοῖς πεντηκοςτολόγοις ἢ ἐλλιμενιεταῖς "ἢ 

ταῦτα δ᾽ ἐκαλεῖτο ἐλλιμένια καὶ ἐμπορικά. καὶ δεκατευτήρια δέΐ 

ἔποτε κατέετηςαν, καὶ δεκάτη [PrÓ' τέλος ἐἦν.} καὶ ζευγήςιόν (m 

ἐϊτέλος, οἱ ζευγοτροφοῦντες ἐτέλουν. 

L€vexAncíaZov δὲ πάλαι ἐμὲν) ἐν τῇ Πυκνί Πνὺξ δὲ ἦν 

χωρίον πρὸς τῇ ἀκροπόλει, κατεςκευαςμένον κατὰ τὴν παλαιὰν ἁπλό-Ἶ 

ἔτητα, οὐκ εἰς θεάτρου πολυπραγμοςύνην. αὖθις δὲ τὰ μὲν ἄλλα év! 

Iri Διονυειακῷ θεάτρῳ, μόνας δὲ τὰς ἀρχαιρεείας ἐν τῇ Πυκνί, ἀφ᾽ ἢ 
Mic τὸν τοῦ δήμου θόρυβον πυκνίτην qaciv oi κωμικοί. ἐκάλουν δὲ 

τὴν προεδρίαν καὶ πρῶτον ξύλον, καὶ ἐμάλιςτα) ἐν τῷ δικαετηρίῳ ἢ 

τὴν πρώτην) καθέδραν. τὰ δ᾽ ὑποςτορνύμενα τοῖς δικαςταῖς ἐπὶ 

ἐτῶν ἑδρῶν ψιάθια ἐἰϊδίως) ὠνομάζετο. Ἶ 
᾿Ανδροφόνος, φονεύς, ςεφαγεύς, φαρμακεύς, φονῶν qovikóc, 

μιαιφόνος᾽ ἔκτεινεν, ἀνεῖλεν, ἐφόνευςεν, ἀπέεφαξεν, ἐδολοφόνηεεν, 

βέμιαιφόνηςενἥ. ἐπὶ δὲ τούτου ἐναγής, μιαρός, παμμίαρος, αἵματι προς- 

εχόμενος, αἵματος μεετός. τὸ δὲ πρᾶγμα φόνος, ἀναίρεεις, μιαιφονία, 

ςφατγή. 

Εἴη δ᾽ ἂν ἐκ τῶν περὶ τὰ δικαςτήρια κοινωνοί, κοινωνία, κοι- 

νωνικὰ χρήματα παρὰ Δημοεθένει (XIV 16)" οἱ γὰρ κοινῶνες Ξενο- 

1 διφύλου II | 4 διφύλου II | 'Av0. ἵππον τόνδ᾽ ACL θεοῖς ἀν. Ed pr | 

τήνδ᾽ àv. Aristotel | 6 πρὸς τῶν Π | 7 δημοείου ACL | 9 ἐπὶ τὴν περὶ A | 

12 ἐμπορία ἡ ὃ. II | δεκατήρια A bekareurai? Bekker || 12. 13 δέ ποτε] ὁπότε II || 

18 Zev[(nvióv τὸ τ. ὃ oi Z. II | 15 éxAnctoZov II | 16 τὴν ἀκρόπολιν II | πάλαι 

κατεςκ. ἃ mapeckx. O ckevacuévov L | 18 ἀρχερεείας II || 22 ψιαθίδια Α || 25 ot- 
ματα II | 28 κοινωνόν. ἡ II 

1—5 cf Aristote] Rpbl Ath c 7 | 7—10 Harpocr et BAV 234 δημόειος 

Schol Aristoph Ach 54 (Suid) Phot bis | 12 cf Harpocr δεκατευτάς || 15 ΤΠνύξ] 
Hes | 19 Demiafezuk Suppl Com p 118.45 cf Aristoph Eq 547 θόρυβον Anvoi- 

τὴν || 20 πρῶτον ξύλον] IV 121 Phot Hes Aristoph Ach 25, Vesp 90 || 22 ψιά- 

61a] Hes 

10 

b» 0 
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φῶντος (Cyrup VII 5, 35. VIIL1) ἴδιον. καὶ ἀνέμητα χρήματα, xoi 
κοινά ἐπίκοινα, οὐ διῃρημένα᾽ τὰ γὰρ ἀδιαίρετα εὐτελέετερον. καὶ 135 

᾿ τὸ ῥῆμα κοινωνῆςαι, καὶ κοινῶςαι τὰ χρήματα, μίξαςθαι τὴν οὐείαν, 

ευνάψαςεθαι τὸν πλοῦτον, εὐυνερανίςαι, ευναγαγεῖν, ἀθροίςαεθαι, [cuv-T 

5 ἐἱενεγκεῖν εἰς ταὐτὸ τὴν οὐείαν, ᾿ῥευετήςαςεθαι, ευμβαλεῖν"}} καὶ κοινῇ" 

κοινῶς, κοινωνικῶς, κοινωνικὸς ἀνὴρ καὶ ἀξιοκοινώνητος (Pxoij 

βάκοινώνητος. τὰ δὲ ἐναντίαἢ διελέςθαι, διακληρώςαεθαι, δια- 

λαχεῖν, δάεαεθαι, ᾿βνείμαςθαι" δ, τὸ γὰρ ἀνανείμαεθαι ἑτέρας χρείας, 

καὶ τὸ μερίεαςθαι εὐτελέετερον, τὸ δὲ μοιρολογχεῖν τραγικώτερον. καὶ 136 

19 νέμηεις οὐείας, διαίρεεις, διακλήρωςις᾽ ὃ γὰρ διαμεριεμὸς ὑπόφαυλον 

καὶ f| δάτηεις βύπομόχθηρον"Ϊ, βέλτιον δ᾽ ὁ δαςμός. [xoi οἱ διανεμό-Ἶ 

luevot νεμηταὶ καὶ μερῖται καὶ μοιρόλογχοι, oi δὲ διανέμοντες barn-! 

lraí^ (xoi εἰς δατητῶν αἵρεειν ἔλεγον. οἱ ῥήτορες. ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖετονἾ 

[δὲ οἱ μοιρόλογχοι καὶ τὸ μοιρολογχεῖν ἐλέγετο ἐπὶ τῶν μετεχόντων 

15 ἑκακουργήματος. ἐγγὺς δὲ τούτων κληροῦχοι, κληρουχοῦντες ὑκατα-ἣ ἢ 

ξ᾿βκληρουχοῦντεςἣ, κατανεμόμενοι, Pkarà κλήρους νεμόμενοι καὶ TO 

πρᾶγμα κληρουχία, καὶ τὸ ῥῆμα κληρουχεῖν PkaroxAnpouxeiv, καὶδἢ 

᾿κληρουχικὰ χρήματα {ὼς Δημοεθένης"} (XIV 16). 

ἸΤρέεβεις πρεεβευταί, πρεεβεία πρέεβευεις, πρεεβεῦςαι, διαπρες- 137 

βεύεαςθαι, βέπιπρεεβεῦςαι, διαπρεεβεῦςαιδ, παραπρεεβεῦςαι, ἐπιπρες- 

βεύςαεθαι, ἡπαραπρεεβεύεαεθαιϊ, ᾧ μᾶλλον κέχρηται Δημοεθένης (XXIV 

191) καὶ Πλάτων (Lg 941 A): παραπρεεβείας δ᾽ ἦν κατ᾽ αὐτῶν [ἢ ἢ 
δίκη. ὁ δὲ πρεεβευτὴς εἴη ἂν καὶ ἄγγελος διάκονος᾽ ('érépac δὲ χρείας" 

ρκῆρυξ καὶ ς«πονδοφόρος."}} τὸ δὲ κηρύκειον φόρημα ἦν τῶν πρέες- 138 

456 βεων, καὶ εἰς τὸ πρυτανεῖον ἐπὶ ξένια ἐκαλοῦντο ᾿  εΐποι δ᾽ ἄν mic] 

ἀρτοὺς πρέεβεις ὑπαλλάττων τὴν πρεεβείαν᾽ ὅθεν εἴρηται τὸ κήρυκι" 

(üPkoi πρεεβείᾳ χρηματίζειν. καὶ τὰ ῥήματα πρεεβεῦςαι, διακονή-" "ἢ 

ἄμραεθαι, ἀποπρεεβεύςεαςθαι, ἀντιπρεεβεῦςαι. ἀπὸ δὲ κηρύκων" }! κη- 

e 

2 διαιρετά ACL | 4 ευνάψαι À || 5 ευναθροίςεαςεθαι " εὐςτήςαεθαι᾽ ευμβά- 

λεεθαι  ευνενεγκεῖν II | 9 μοιρολαχεῖν AB | τραγικώτερον] xpeiccov ABCL || 

11 διαίτηεις Α δατιεμός TI | 11. 12 διανειμάμενοι II || 12 νεμηταὶ] καὶ ἀμέριςται II | 

μερῖται] μεριςταί, in marg vp. μερίται Α || 12.13 διαιτηταί Π cf 89 | 14 μοιρο- 

λόγχαι Π || 25 ξενίᾳ edd, corr Charitonides || 26 τὸ] τῷ II corr Bekker | 28 ἀπὸ 

δὲ κηρύκων om $ || 28. p 144, 1 κηρῦξαι] διακηρῦξαι S cf p 144, 2 

6 κοινωνικός] Harpocr | 7 ἀκοινώνητος Phot: Πλάτων ἐν Νόμων ς΄ 

768 B | 8 ἀνανείμαεθαι Herodt I 173 | 9 μοιρολογχεῖν Hes οὗ Lobeck ad 

Phrynich p 617 | 13.14 cf 89 Harpocr (Aucíac ἐν τῷ πρὸς ᾿Αλεξίδημον εἰ γνή- 

ctoc, καὶ "ApicroréAnc ἐν τῇ "A0nv. πολ. 56. 6) BAIV 235. 26 Lex Cantabr 339.5 | 

15 κληροῦχοι Harpocr BA 267. 81 Phot || 24 cmovbogópoc] cf 135, IV 94 BA 

808. 19 Phot 
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» ^ 

ρῦξαι [épeic καὶ ἀποκηρῦξαι] Poi ἐπικηρῦξαι καὶ προκηρῦξαι, 

ἀνακηρῦξαι, ἀνειπεῖν xoi ἀναγορεῦςαι, ἐπικηρυκεύςαςθαι βδιακηρυκεύ-ἢ 

᾿εαςθαιῆ ἐκεχειρίαν ἀπαγγεῖλαι. (xoi τὸ πρᾶγμα κήρυγμα κηρυκείαϊ 

ἐἐπικηρυκεία, καὶ τὸ ἐναντίον ἀκήρυκτοι πόλεμοι καὶ ἀκηρυκτὶ érióvrec.f 

᾿ἄευλοι δ᾽ ἤςαν, καὶ ἐξῆν αὐτοῖς πανταχόςε ἀδεῶς ἰέναι. ἀευλία [koi 
ἑἀςπονδία᾽ «πονδοφορῆςαι, [καὶ ςπονδὰς ὑπενεγκεῖν, ῥεπείςαςθαι,"}} 

ἱβεπονδὰς airfjcoi'j: HPévcrovóoi, ὑπόςπονδοι."}} 

[xpucü) «τεφάνῳ «τεφανωθῆναι, θαλλῷ, ἀναγορευθῆναι, ἀνακη- 

ἱρυχθῆναι [ϊῥἀναγγελθῆναι᾽ καὶ τὰ πράγματα ἀναγόρευεις, ἀνακήρυξις,"" 

ü&váppncic, ἀναγγελία"}! καὶ μὴν καὶ αἱ λοιπαὶ τιμαί, δωρεαί, γέρα, 

ἱπροτιμήςεις, χάριτες, ειτήςεις, εἰτηρέεσιον, εύςειτον εἶναι, πορφύρα, 

ἱπροεδρία, χαλκοῦν ἑςετάναι, ἐ[ῥἀτέλεια, χρήματα, τοῖς δὲ ξένοις καὶ }}} 

πολιτεία." 

ἱζςυγγραφή, ευνάλλαγμα, ευμβόλαιον, γραμματεῖον, ευνθήκη, ἢ 

ἐἔγγραφος, ὁμολογία ἔγγραφος. ἀπὸ δὲ τῆς ευγγραφῆς τὸ ευνεγρά-ἢ 

ἵψατο, καὶ κατὰ ευγγραφὴν ἐπόρνευςεν, καὶ ναυτικὴ ευγγραφή᾽ Loi 

ὕπαραςυγγραφὴ παρὰ Δημοεθένει (LVI 28. 84) τὸ ἔξω [ri]. moifjcoi 

ἱτῶν ἐν τῇ ευγγραφῇ εὐυμβαθέντων. ἀπὸ δὲ ευναλλάγματος ευν-ἢ 

ἑαλλάςςειν, ὥςπερ ἀπὸ ευμβολαίου ευμβαλεῖν ευμβαλόντες. καὶ ευμ-ἢ 

ἰβόλαιον ευμβεβλημένον ἤδη λέγουσι, ['Pkoi ἔχθρας ευμβόλαιον ἢ καὶ 

χαρᾶς ευμβόλαιον {καὶ φιλίας ευμβόλαιον."} 

ἱδάνειεμα, χρεωφείλημα, ἔγγυον ναυτικόν, [koar' ἐκδόςεις,ἢ ἢ 

ἱἑτερόπλουν βάμφοτερόπλουν,ἢ ἐπικίνδυνον, ἐπίτοκον ἄτοκον.ἢ 
(ITapicxoivíca: τὰ ἱερὰ ἔλεγον ἐν ταῖς ἀποφράεςει [rT0'] παρα-ἶ 

ἱφράξαι, [[δοῖον Πλυντηρίοις καὶ ταῖς τοιαύταις ἡμέραις ""}} περιςχοι-ἢ 

ἱνίεκαι δὲ τὸ δικαςτήριον, ὁπότε περὶ μυςτικῶν δικάζοιεν, ἵνα μὴϊ 

ἱπροςίῃ μηδεὶς ἀνεπόπτευτος ὦν. 

ἱτρεῖς θεοὺς ὀμνύναι κελεύει ζόλων, ἱκέειον καθάρειον é£akec-1 

ἱτῆρα.ἢ 

1.2 F om ἀποκηρῦξαι, προκηρῦξαι, ἀνακηρῦξαι | 3 ἐγχειρίαν L | καὶ τὸ 
πρᾶγμα — p 146, 3 ἀποδοῦναι desunt in C folio excisso || 6 ἄςπονδα ABL ἀςπον- 

δίας II | ἐπενεγκεῖν Ed pr | 11 cvrácec lacuna tum πορφύρα S, εἰτήςεις᾽ εἰτη- 

γαιϊιδηςεῖν τὸν εἶναι mop. F | 15 γραφῆς II | 17 ἔξωθεν II | 18 ευμβιβαςθέν- 

τῶν À || 19 ὥςπερ] xoi II 34 περιςχοινίςαι Ed pr | ἀποφράξεειν II | καὶ τὸ παρ. 
Ed pr || 24.28 ἀποφρ. ABL παραφράξαι ἔλεγον oiov II || 26.27 προςῇ τις &v. I || 

21 ἀνυπόπτευτος S | 28 ὀμνύειν II | 28.29 ἐξακεςτήριον II B 

8.9 ἀνακηρυχθῆναι Phot: Aicyivnc ἐν τῷ κατὰ Τιμάρχου (60) | 11 cvrmpé- 

cov Harpoer cf VI 36 | 14 Phot cuugóAoia: τὰ ευναλλάγματα. οὕτως Mévav- 
opoc | 17 non παραευγγραφὴ sed rapacurrerpáonkac ap Dem || 28 ἑτερόπλουν] 

Demosth LVI 29 Phot | ἀμφοτερόπλουν Harpocr 

Im 0 
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ἱέντιμήεαςεθ αἱ écriv, ὅταν τις προῖκα διδοὺς τιμήςηται ὁπόεςου ἡ 

ἔδεῖ᾽ ἀποτίμημα δ᾽ écriv οἷον ὑποθήκη, κυρίως μὲν πρὸς τὴν προῖκα, 

.. ζἤδη δὲ καὶ πρὸς τὰς μιςθώςεις. καὶ τὸ ῥῆμα ἀποτιμήςαςθαι. θεῖναιΐ 

ὑμὲν οἰκίαν écri "τὸ δοῦναι εἰς ὑποθήκην,"}} θέεθαι δὲ τὸ λαβεῖν εἰς 
s ἰὑποθήκην᾽ καὶ τὸ μὲν ἔθηκεν τὸ δ᾽ ἔθετο, [kai ὁμοίως ὑπέθηκε καὶ δ] 

ὑβύπέθετο. ἢ Ὑπερείδης δὲ H'év τῷ πρὸς Χάρητα"! (fg 193 BI?) ἔφη! 

ἠάἀποδόμενος ἀντὶ τοῦ ὑποθείς ἵ 
δίκαι δ᾽ fjcav xoi καθυφέςεως, καὶ écriv. εἰπεῖν καθυφῆκεϊ 

ῥκαθυφήκατο, προύδωκεν ἐνέδωκεν, Ῥκαταπροήκατο τὴν κατηγορίαν, ἢ 

.ο ἱκατεχαρίςατο, ἀπέδοτο, ἐξέδωκεν, ἀνείλετο τὴν γραφήν, l'orerpáqn"l 

ὑδιεγράψατο, ἐξέλιπε τὸν ἀγῶνα οὐκ ἐπεξελθών, ἐγκατέλιπεν", ἀπέετη 

ἐἐξέετη, κατὰ ευνθήκας εἶπεν, ἐθελοκακῶν, ὑποχωρῶν, κατακλινόμενος, f 

ἑκαὶ ὡς Ὑπερείδης κατηγόρηςεν ἐνδόειμα (fg 241 BI?) ῥκαὶ Δη-"} ἢ] 
ἡβμοςθένης(ὁ) ὡεαύτως.""}} 

15 ἱἔέρανοι, ἐρανιςταί, κοινὸν ἐρανιςετῶν, ἐρανικαὶ δίκαι, épavikóc 

ἱνόμος, ἐράνου φορά, ἐράνου καταβολή᾽ κατενεγκεῖν τὸν ἔρανον, 

ἱβηπληρώεςεαεθαι τὸν ἔρανον, ἐκλιπεῖν τὴν φοράν. ἐοίκοιεν δ᾽ ἂν τοῖς 

(épavicraic καὶ oi ευμμορῖται, καὶ ευμμορία καὶ τὸ παρ᾽ Ὑπερείδῃ ἢ 

t(fg 149 BI?) μετοικικῆς ευμμορίας ταμίας.Ἷ 

20 UPPB ov A3] cuvexóOice, ευνῆλθε, cuvécrn, ευνελέγη, cuveráy0n,1 

(rj6poícOon cuvrjopeucev ['προήδρευςεν", éxpnuáricev, ἐβούλευςεν Prpo-"1 

(PeBoUAeucev', βουλῆς ἦν ἕδρα, ευναγηγερμένοι ['ricav oi βουλευταί,"}" 

Peic ταὐτὸν ἦλθον"), ἐπληρώθη τὸ βουλευτήριον, μεςτὸν ἦν. ταῦτα! 

[koi περὶ δήμου ἄν τις εἴποι καὶ δικαςτῶν.ἵ 
45 ὑΔημεῦεςεαι οὐείαν, ἀπογράψαι, ['onuocía ἀπογραφῆναι"ϊ Pon-51 

fuocíav ἀποφῆναι. ἢ ἀποετῆναι τῆς οὐείας, ἐκετῆναι, ϊπαραεςτῆ-Ὑ}} 

ἐβύναι μ᾽ παραχωρῆςαι τῶν χρημάτων, τῶν ὄντων, τῶν ὑπαρχόν-Ἶ 
(ruv, τοῦ κλήρου, τῶν πατρῴων, τῆς κτήςεως, τῆς περιουςίας, τῶν 

ἱπεριόντων ἁπάντων ἄκληρον γενέεθαι τῶν πατρῴων 

30 Προθέεεις, ἐκφοραί, τρίτα ἔνατα τριακάδες, ἐναγίεματα, χοαί, ἢ 

ὑτὰ νενομιεμένα. ἐπαμήςαςεθαι τῆς γῆς, ὑφάπτειν τὴν πυράν. περί-ἣ 

ἤδειπνον, ταφή, ἐντάφια, μνῆμα, τάφος, χῶμα, «τήλη, ἐλεγεῖον, [έπί-"ἢ" 

ὑβετημα, ληνοί τε καὶ copoi xai πύελοι. 

4 οἰκείως τὸ II || 6. 7 Xáp. εἴρηκεν οὔτ᾽ ἀποδιδόμενος II | 10 κατεχρήςατο II 

ἐξέδωκεν] ἐξέδοτο II | 12 ὑποκατακλινόμενος II | 13 κατηγορῆςαι II || 17 ἔοικε 

ABCL | 19 μετητοικικῆς II || 20 βουλὴ Ed pr | cuveAégn] cuvexóon A | cuv- 

ετάχθη] cuverapáx0n A || 21 ευνηθροίεθη II || 22 βούληειν ἔνεδραν II || 26.27 παρα- 

ςτῆναι om. F | 30 évvara AB II || 31 ém(àr Β)αμείψαςθαι ABL 

2 ἀποτίμημα Harpocr cf III 36 || 15 épavicrai Harpocr épaviZovrec Phot 

(Aristoph Ὅλκ) | 16 Harp καταβολὴ πυρετοῦ et ἐράνου 
Lexicogr. Graeci IX: Pollux ed. Bethe II 10 
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ἰΒλάβη βλάβος βλάμμα, ζημία βλαβερά ἐπιβλαβής [xoi τὰ ὅμοια ἡ 
ἐϊέπιζήμιος ζημιώδης, βλαβερῶς ἐπιβλαβῶς ἐπιζημίως" τὸ γὰρ ζη-"}" 

ὑβμιωδῶς δύεφθεγκτον", εἰςενεγκεῖν ζημίαν, ἀποδοῦναιϊ, μδιανλῦςαι, 

ἀποτῖςαι ['éxricavi], καταθέεθαι ῥκαταθεῖναι. καὶ τὰ πράγματα εἰς-" 

φορά, ἀπόδοεις, διάλυεις, ἔκτιεις, 0écic^ εὐτελέετερα γὰρ τὰ λοιπά. 

l'óvóuara δὲ οὐκ ἔςετιν οὐδὲ émippnuara' τὰ δ᾽ ἐναντία εἰςπράττειν, 

ἐνεχυράζειν l'karevexupáZeiH, βάπαιτεῖν. καὶ τὸ πρᾶγμα}! εἴεπραξις, 

ἀπαίτηςεις᾽ ὃ γὰρ κατενεχυραςμὸς φαῦλον ᾿ββὄνομα" 

P'€peic δὲ ἐκληρώθη τὸ δικαςτήριον, ἐκάθιςε ἐνεκληρώθη, 

ουνέετη, ευνῆλθε (cuvübpeucev, ἔκρινεν", ἐδίκαςεν, ἔγνω, ψῆφον 

ἔθετο έψηφίςεατο", γνῶειν ἐξήνεγκεν, κατεψηφίςατο, κατέγνω, κατ-᾿"" 

βεδίκαςεν, προςετίμηςεν ἐπετίμηςεν, écnpiuceval t], ἀπέγνω, ἀπεψη- 

qícaro, ἀφῆκεν, ἀπελύςατο, ('l'àmebíkacev. κλήρωεις κλῆρος, εύεταεις, "ἢ 

βεύνοδος, γνῶεις κατάγνωεις, καταδίκη", Pxpícic, διαψήφιεις ἢ κατα- 

ψηφιςμός, τίμημα τίμηεις {προςτίμημα ! ἐπιτίμιον, ζημία ζημίωμα 

ρῥέπιζημίωμαϊ, ἐπιζήμιον, ὄφλημα, τιμωρία" }!}, ἐπιβολή, δίκη, ἄφεεις, 

ἀπαλλαγή. βτιμᾶεθαι ἀντιτιμᾶςθαι ἀνθυποτιμᾶςθαι."}  ἀναςτῆναι τοὺς 

δικαςτάς, άπαναςτῆναι}, ἀπαλλαγῆναι τοῦ tt éaiba καὶ τῆς 

βουλῆς καὶ τοῦ δήμου. 

Οὐκ εἶξα, βούχ ὑπεχώρηςα" |Ὲ6ἄ, οὐκ ἐνέδωκα, ("ouk ἐφοβή-"} 

ἤβθην, οὐκ ἐξεπλάγην", οὐχ ὑποκατεκλίθην, οὐκ ἐξέετην, οὐκ ἀε μὰς 

πην, (look ἐξηπατήθην, οὐ παρεκρούεθην"}], οὐχ ὑπήχθην, οὐ παρ- 

ἤχθην. ᾿β}έξιδιώςατο, προςηγάγετο, ὑπηγάγετο, κατεκτήςατο, κατηγω-"} 

Ui vica rol. 

(ζυμφρονεῖν, lcuuguveiv', cuvvoeiv, ευμβουλεῦςαι, βευνῆφθαι,"} 

t cuvnvóceai]], ευὐγκεκρᾶςθαι ἀνακεκρᾶςθαι, μεμίχθαι, Ü'Ucuvnprf-!] 

ἄβεθαι, ευνδεδέεθαι, ἐξηρτῆςεθαι ἀλλήλων, εἰλῆφθαι, "} ἔχεςεθαι, ἀμμίαν πα 

ἐβγνώμην ἔχειν", ica βαίνειν, ica πνεῖν, ἕνα θυμὸν ἔχειν, ἑνὶ θυμῷ 

χρῆςθαι, τοῖς αὐτοῖς χαίρειν, ταὐτὰ λυπεῖςθαι, ταὐτὰ φιλεῖν, ταὐτὰ T] 

üPLuüceiv, τῶν αὐτῶν ἔχεεθαι, ἕνα δῆμον εἶναι. καὶ τὰ πράγματα" "ἢ 

μβόμοφροςεύνη, ὁμόνοια, ὁμογνωμοεύνη, ὁμολογία, ευμφωνία ὁμοφω-"} 

βνία, ἀνάκραεις, cóvbecuoc. ταῦτα μόνα᾽ fj γὰρ εύνδεεις ςκληρόν,""} 

üPxàv Πλάτωνος (Tim 43 D) ἢ. τὰ δ᾽ ἐναντία τούτων ἱάπερρῆ-ἢ 
ἤχθαιΐ, βάπερρίφθαι"! ἀπεεχίεθαι, ἀπηλλάχθαι, ταράςςεςθαι, θορυβεῖςθαι, 

1 βλαβερός B II || 4 ἀποτεῖναι ΑΒ || 8 ὁ δὲ C om AB | xarevexupiacuóc. A 

κατεχυριαςμός C  évexupacuóc II | 9 ἐπληρώθη II | 10 ἐδίκ. ἀ(ἐ Ε)πέγνω. éxp. 
vno II 18 ἀπέλυςεν II | πλήρωεις II eorr Jungermann || 16 ἐπιζημίωμα Ed pr | 

420 οὐκ émeydpnca II, ex Demosth XXIV 173 corr Bekker | 21.22 ἐξετρα- 

πόμην II || 28 προνοεῖν ante cuuqp. add Il | ευμβουλεύεεθαι II | 28 ἑνὶ θυμῷ] 

τοῖς αὐτοῖς xp. ABCL || 34 ἀπηλλάχθαι ἃ ἀπῆχθαι ceteri ἀπηχθῆςθαι Bekker 

το $ 
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voceiv, ἀπ᾿ ἀλλήλων ἀφεετάναι, ('PPorecrávoi')l], διαφωνεῖν, διχονοεῖν, 

διχοφρονεῖν, ἀλλοφρονεῖν, ἀπ᾿ ἀλλήλων λελύεθαι, ἀπηρτῆεθαι, διακε- 

 κόφθαι κατὰ μοίρας, διακεχαράχθαι DémibiakexupícOoi'] μεμερίεθαι, 

διανενεμῆςθαι, διχογνωμονεῖν. καὶ τὰ πράγματα ετάεις εταειαςμός, 

5 διάεταεις ἀπόεταεις, ταραχή, θόρυβος, vócoc, διαφωνίά, διχόνοια, διχο- 

φροςύνη βἀλλοφροςεύνηδ, διχογνωμοεύνη, διανομή, ἀπέχθεια᾽ τὰ γὰρ 

ἄλλα φαυλότερα. ὀνόματα δ᾽ οὐκ écriv ὅτι μὴ «ταειαςτικός" ['ó γὰρ 

Pcracubónc"j [xai «ταςιαςτὴς ὑπόφαυλα!, καὶ ὕτὸϊ ταραχῶδες εὐτελές, 

ὥςπερ καὶ ὃ θορυβώδης. ἀπὸ δὲ τῆς ἀπεχθείας ὁ φιλαπεχθήμων᾽ 

1 τὸ γὰρ χωρὶς τῆς προςθήκης, οὐκ ἔςτιν ἐν χρείᾳ τοὔνομα ὁ ἀπ-"} 

—. Bexerjuuv, ἀλλὰ μᾶλλον ὁ ἀπεχθής"}" καὶ ὁ διχογνώμων βίαιον. ἐπιρ- 

ρήματα δὲ εταειαςτικῶς, é£ecraciacuévuc, διχογνωμόνως, καὶ τὰ πρά- 

γματα θορυβῶδες καὶ ταραχῶδες ἀμείνω γὰρ ταῦτα τῶν ἀπ᾽ αὐτῶν 

ἐπιρρημάτων᾽ ἀπὸ δὲ τῆς ἀπεχθείας ἀπεχθῶς καὶ φιλαπεχθημόνως. 

15 Ὑποκρούειν, UmockeMZeiv, ἐμποδίζειν, émicrouíZeiv, ταράττειν, 

καταθορυβεῖν, ἐκκρούειν, ἐνοχλεῖν, διακόπτειν, ἐπέχειν [koi ἀνέχειν, ἢ 

Ρκατακρούεινἥ, κατακολούειν, καταςιγάζειν, βκαταςταειάζεινῆ, καταβοᾶν 

περιβοᾶν, καταθροεῖν, καταθρυλεῖν, ἀποςτρέφειν τὴν γλῶτταν, ἐπι- 

φράττειν τὸ «τόμα, μόνον οὐκ ἀφαιρεῖεθαι τὴν φωνήν, ἐκκόπτειν, ἐξ- 

90 αἱρεῖν, éumobuv ἵεταςεθαι, μόνον οὐ τὰς ἀκοὰς [μῶν ἐπιλαμβάνειν, 

ἐπέχειν, ἐπιφράττειν. ἐπῃνεῖτε, ἀπεδέχεςθε, προείεςθε, ἠνείχεεθε, ἐχαί- 

pere, ευνῃνεῖτε, ὁμογνώμονες ἦτε, ἡρεῖςθε, ἐπενεύετε, ἐπεχειροτονεῖτε, 

ἐπεκυροῦτε, ἐπεψηφίζεεθε. | 
Ἢ θόλος ἐν f] ευνεδείπνουν [ép] éxácrnc ἡμέρας πεντήκοντα 

38 τῆς τῶν πεντακοείων βουλῆς, fj πρυτανεύουςα φυλή. 

᾿Ατελὴς ὃ τῆς ἀτελείας τυχών, ἰεοτελὴς ὁ μέτοικος [ὃ τιμηθεὶς" 

l'uj ταὐτὰ τοῖς μετοίκοις τελεῖν, ὑποτελὴς πᾶς ὅτῳ μὴ τὸ ἀτελὲς 

ὑπῆρξεν ἐκ δωρεᾶς, cuvreM|c ὃ cóv ἄλλῳ λειτουργῶν. καὶ ὁ μὲν 

ἀτελὴς ἀφειμένος τῶν τελῶν, ἀπηλλαγμένος, ὃς ἐπανεῖται τὰ τέλη, 

80 ἔξω τοῦ τέλους, οὐ λειτουργῶν᾽ καὶ τὸ πρᾶγμα ἀτέλεια, ἄφεεις, ἀπ- 

αλλαγή, ἀπραγμοεύνη, &vecic: fj γὰρ ἀλειτουργηεία εὐτελές, ἀλειτούρ- 

1 διεετάναι Bekker, deest in Ed pr et Ed Amsteld | 3 ἐπιμερερίεθαι AL | 

8 ὁ ταραχώδης A || 12 ἀπεςταειαςμένως II || 15 ὑποςτομίζειν II || 17 κατακολου- 

θεῖν II | 18—19 ἀποφράττειν II, in marg S et in textu ἀποςτρέφειν || 19 μόνον] 

ἄμεινον ABCL | 20 ἐμποδὼν ícr.] éurobízecO0a: II | οὐ] καὶ ABCL | ὑπολαμ- 
Bávew II || 22 εὐυνηνῆτε 1I εὐνειήτε ABL. ευνήειτε C | 23 ém(e Ε) κουρεῖτε II | 

ἐ(ὰ B)reyngiZere AB || 80 λειτουργῶν] ὑπουργῶν II 

4 craaacuóc Phot cr. τὴν cráav. Μένανδρος || 8 cracubónc Xenoph Mem 

II 6.4 | ταραχῶδες Xenoph Cyrup III 3.26 || 9 φιλαπεχθήμων Phot | 24 θόλος 
Harpocr Hes || 26 ἰεοτελής Harp B A 267. 1 Moeris Phot bis || 28 cuvreAic Harpoer 

10* 
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γήτον δὲ οὐείαν Δείναρχος (fg 340.5 Tur) εἴρηκεν. ὁ δ᾽ icoreMic 

καὶ ἰςοπολίτης, ἰςότιμος [koi ὁμότιμος, καὶ δ τοῦ μετοικίου ἀφειμένος᾽" 

καὶ τὸ πρᾶγμα ἰεοτέλεια καὶ ἰςοπολιτεία καὶ ἰςοτιμία. ὃ δ᾽ ὑποτελὴς 

157 καὶ ὑπεύθυνος τελῶν ὑποτελῶν, καταβάλλων, εἰεφέρων, λειτουργῶν, 

βέπιδιδούς ἢ καὶ τὸ πρᾶγμα τέλος, καταβολή, εἰεφορά, λειτουργία, ἐπί- 

δοςις. Ó δὲ ευντελὴς ευντελῶν, ευνειεφέρων, ευνερανίζων, καταβαλλό- 

μενος, ευγκαταβάλλων, ευγκατατιθείς, ευνεπιδιδούς᾽ καὶ τὰ ῥήματα 

ἀπὸ τούτων τῶν μετοχῶν, καὶ τὸ πρᾶγμα ευντέλεια, ευνειςφορά, ευμ- 

βολή, ἔρανος. 

Θ 
(Kouuóbu Kaícapi ᾿ἸΙούλιος ΤΤολυδεύκης χαίρειν.ἡ ὀνομαςετικόν Pre] 

βιβλίον] πεποίηται Γοργίᾳ τῷ ςοφιςτῇ, οὑτωςὶ μὲν ἀκοῦςαι παιδευ- 

τικόν, εἰς δὲ πεῖραν ἐλθεῖν ὀλίγου λόγου. τούτῳ τῷ ευγγράμματι 

πάλαι μὴ προςομιλήςας, ἀλλὰ νῦν ἐντυχὼν ἠρξάμην περὶ τούτων τῶν 

βιβλίων ὥς τι ὄντων φρονεῖν. τά τε γὰρ ἄλλα τὴν χρείαν αὐτῶν 

ἀποδέχομαι, καὶ ὅτι τὸν τῶν ὀνομάτων κατάλογον, ἔχοντά τι τῇ 

φύςει προςκορές, τῷ τρόπῳ τῆς διαθέςεως cecógicroi πρὸς τὸ ἄλυπον 

ἐν τῷ τῆς ευντάξεως εχήματι, dc μηδένα θᾶττον τῷ γνωςθέντι προ- 

καμεῖν, τῷ τὸ μέλλον ἀκοῦςαι ποθεῖν. ῥεὐτύχει κύριε" ἢ. 

6 Ἵν᾽ οὖν καὶ περὶ πόλεώς τι καὶ τῶν τῆς πόλεως μερῶν Üm- 

είπωμεν, οὕτω λέγομεν. οἰκιετής, οἰκίζων, πολίζων, οὐ μὴν ῇκαὶ 

PimoMcrhce καὶ κτίζων")! καὶ κτίετης΄ καίτοι παρ᾽ Ἡροδότῳ (V 46) 
ἔετιν ὃ ευγκτίςετης. ἐἐπὶ τούτῳ δὲ καὶ Ó οἰκίζων καὶ) τεκταινόμενος 
καὶ ὑποβαλλόμενος τὴν πόλιν, καὶ καταςκευάζων καὶ καταςκευαζό- 

μενος, καὶ ἐργαζόμενος καὶ ἐξεργαζόμενος, ['ixoi ποιῶν καὶ οἰκοδο-"} 

7 lCuoópgevoc καὶ μηχανώμενος". καὶ τὸ πρᾶγμα oikicuóc καὶ παρὰ as 

Θουκυδίδῃ (V 11. 1) οἴκιεις καὶ (II 15. 6) κατοίκιεις΄ τὰ γὰρ ἀπὸ τῶν 
ἄλλων τὰ μὲν ckÀnpà τὰ δὲ κοινὰ καὶ πρὸς ἕτερον. τὸ δὲ ῥῆμα oi- 

κίζειν καὶ πολίζειν καὶ κτίζειν καὶ κατοικίζειν, καὶ ἐπίρρημα μόνον τὸ 

οἰκιςτικῶς. τὸ δ᾽ ἔργον πόλις καὶ ἄςτυ καὶ ευνοικία καὶ cuvoikicuóc* Ξε- 

νοφῶν δὲ (Cyrup V 4. 31) καὶ τεῖχος οὐ τὸν περίβολον ἔφη μόνον, ἀλλὰ so 

1 οὐεία ὧς Α οὐείας II || 4 εὐγκαταβάλλων II οὗ 17 || 6. 7 ευμβαλλόμε- 

voc II | 9 épavoc: Sequitur in F epistola libri VIII, tum πολυδεύκους óvo- 

μαςτικὸς H τέλος, in B: τέλος τοῦ ἢ βιβλίου. 

ΙΧ ἀρχὴ τοῦ ἐννάτου βιβλίου: πολυδεύκους ὀνομαςτικόν sequitur index sicut 

in ABCL 

10 Ἰούλλιος TToÀ. k κι x. S om ἃ || 16 ἄλυπον] βλέπον ABCL || 18 εὐ. 
κυρ. Ed pr || 21 ante x. κτίστης 1I repet οὐ μὴν | 22 ὁ τεκτερίν Ε)όμενος II | 

26 οἴκησις ABCL II | κατοίκηεις ABCL om S 
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xoi τὸ ἐν τῷ περιβόλῳ πᾶν. ὃ δ᾽ ἀνὴρ πολίτης, ἀςτός, οἰκήτωρ, ἔνοικος, 

ἔντοπος, ἐγχώριος, ἐγγενής, καὶ τὸ πλῆθος δῆμος, ὄχλος, δημόται, φυ- 

᾿λέται, γένη, ἔθνη. καὶ τὰ μέρη τῆς πόλεως [rà μὲν ἔξω πόλεως ϊ 

ὅροι, ἐφορία ἀγορά, δῆμοι, κῶμαι, ἀγροί, ἐεχατιαί, χῶραι, κῆποι, παρά- 

5 δειςοι, προάεςτεια, ἐνηβητήρια, ἐνδιαιτήματα" ὧν ἔνια καὶ ἐν πόλει ἂν 

γένοιτο. καὶ ἀπὸ μὲν τῶν ὅρων Ζεὺς ὅριος καὶ «τήλη ἐφορία καὶ 

ποταμὸς μεθόριος, καὶ ὅμορος πόλις [koi πρόςορος τόπος καὶ ἐνόριος 

χῶρος καὶ ὑπερόριος πόλεμος καὶ διωριςμένον πρᾶγμα, καὶ προςορίςαι 

γῆν καὶ ἀφορίεαςεθαι χώραν xoi ὑπερορίςαι ἄνδρα, καὶ ἐξόριετον τε- 

10 νέεθαι, καὶ ὅρια ἀναςπάςαι. ὃ δ᾽ ὁρίζων ὁριςτής, καὶ τὸ ὑπόχρεων χω- 

ρίον ὡριεμένον, καὶ fj évecrnkuia «τήλη ὅρος, καὶ ὡριεμένη ἡμέρα f 

εἰρημένη, ἀπὸ δὲ δήμων οἱ κατὰ δήμους οἰκοῦντες καὶ οἱ δη- 

μοτευόμενοι καὶ τὸ ἔνδημον πλῆθος᾽ τάχα δὲ καὶ τὸ ἐπιδημεῖν καὶ 

ἀποδημεῖν, καὶ ἐπιδημία καὶ ἀποδημία}, καὶ ἔκδημοι πόλεμοι, καὶ 

1; παρὰ Θουκυδίδῃ (I 70. 4) ᾿ἀποδημηταὶ πρὸς ἐνδημοτάτους,᾽ καὶ πάν- 

δημον πλῆθος καὶ πανδημεὶ καὶ πανδημία καὶ ('"l'onuocíga καὶ δημο- 

θοινία καὶ δημοτελεῖς ἑορταὶ καὶ δημόειον πρᾶγμα καὶ δημόειος οἰκέ- 

τῆς, καὶ δημεῦςαι καὶ δημοειεῦςαι, καὶ δήμαρχος καὶ δημιοπράτης καὶ 

δημεραςτὴς καὶ δημεραςτία καὶ δημαγωγὸς καὶ δημαγωγία, καὶ δημο- 

40 τικός, καὶ φιλόδημος ἡ καὶ μιςόδημος, καὶ δημοκρατία καὶ δημοκρα-"}} 

τικός. ἀπὸ δήμων δ᾽ ἂν εἴη κεκλημένος καὶ ó δήμιος καὶ ὃ δη-"} 
ὲμόκοινος ὡς ἔξω πόλεως κατοικῶν ἢ. ἀπὸ δὲ κωμῶν κωμήτης 

. καὶ κωμῆτις καὶ κώμαρχος, καὶ κωμοδρομεῖν καὶ κωμῳδεῖν}, n 

που δὲ καὶ κωμῳδία καὶ κωμῳδοδιδάςκαλος καὶ κωμῳδοποιὸς καὶ κω- 

95 μωδοποιητής, καὶ κωμῳδῶν, ἑκαὶ κωμικὸν δρᾶμα [καὶ κωμῳδικὸν" 

πρᾶγμα, ἐπεὶ κατὰ κώμας ἔετηςαν τὴν πρώτην οἱ χοροί. τάχ᾽ àv 

οὖν ἀπὸ τούτου καὶ ὃ κῶμος εἴη εἰρημένος, καὶ τὸ κωμάζειν καὶ ὃ κω- 

μαςτὴς παρὰ Πλάτωνι (212 C), καὶ ὃ ἡδύκωμος τὸ ᾷςεμα. ἀπὸ δ᾽ ἀγρῶν 

οἱ μὲν ᾿Αττικοὶ ςχηματιςμοὶ ἀγρόνδε ἐλθεῖν [xoi] ἀγρόθι οἰκεῖν 

90 καὶ} ἀγρόθεν ἥκειν, ῥῇῥκαϊ ῇ εὐθὺ τῶν ἀγρῶν ἀπελθεῖν, καὶ écre 
πρὸς τὸν ἀγρόν. ἀγροικία δέ, καὶ ἄγροικος ὃ ckaióc, καὶ ἀγροῖκος ὁ 

1 ἐν] ὑπὸ ABCL | 4 ὄρη ABCL | 5 ἐκβατήρια ἃ || 8 προςωρίεθαι ABCL | 

19 εἰρημένη II. διηρημένη ABCL || 18 δημοπράτης AB δημοπράτα C | 22 xo- 

μῶν II semper | 23 κομάρχαι II | x. κωμῳδεῖν Ed pr | 24 κωμωδιδάςκαλος 
ABCLII | 27 κῶμος Bekker cf p 156.17 κωμικός edd || 29 ἀγρόδε A || 30 ἥκειν] 
οἰκεῖν F, S om καὶ ἀγρ. — ἀπελθεῖν | écre] ἐλθὲ ἃ ἔεςται II 

11 ὅρος] III 88 Harpocr (Μένανδρος fg 390 Ko) B A 285. 12 Phot Suid Hes || 

12. 13 δημοτευόμενοι Harpocr || 17 δημοτελεῖς ἑορταί ef Harpocr δημοτελῆ καὶ δη- 

μοτικὰ ἱερὰ... || 17. 18 δημόειος οἰκέτης Harpocr | 21.22 δημόκοινος cf VIII 71 

Harpocr | 81 ἄγροικος] Aristoph Nub 74 c schol BA 331. 6 ἄγροικος «κληρὸς xai 

ἀπαίδευτος " ἢ ὁ ἐν ἀγρῷ κατοικῶν Ammon Phot Suid 

10 
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ἐν ἀγρῷ ζῶν ἐπὶ δ᾽ ἀμφοῖν ὃ ἄγριος, καὶ μᾶλλον ἐπὶ τοῦ ckoto0. 

ἴεως δὲ καὶ ἣ ἄγρα καὶ τὸ ἀγρεύειν καὶ ὃ ἀγρευτὴς κύων, ἐπεὶ καὶ 

ταῦτα ἔξω πόλεως γίνεται, καί που τὰ ἄγρια θηρία, καὶ τὸ πάναγρον 

λίνον καὶ ἣ ἀγροτέρα θεὸς καὶ τὸ τῆς ᾿Αγροτέρας τέμενος. εἴποις δ᾽ 

ἂν καὶ ἄγροικον μέλος, καὶ ἄγροικον μοῦςαν ᾿ἠ τὴν} τῶν αἰπόλων 

τε καὶ ποιμένων᾽ ὃ γὰρ ἀγροιώτης ποιητικόν. οὐ φαῦλον δ᾽ ἂν εἴη 

προςειπεῖν ὅτι καὶ Νίνος ó Βήλου τὸν αὑτοῦ παῖδα ἐν ἀγρῷ τεχθέντα 

"Avpuva ὠνόμαςεν. ἀπὸ δὲ χώρας χῶρος ἱερός, χωρίτης λεὼς καὶ 

χωριτικὸν πρᾶγμα Pxoi χωριτικῶς ἐβίω, καὶ χωρικὸν καὶ χωρικῶς "ἢ, 

Pkoi κατὰ χώραν ἔμεινεν, καὶ φιλοχωρεῖν καὶ φιλοχωρία, καὶ χωρο- 

φιλεῖν ἐπαρὰ ᾿Αντιφῶντι (V 18), fj που δὲ! καὶ ἐπιχώριος καὶ ἐγχώριος καὶ 

πρόςχωρος καὶ ὁμόχωρος, εἰ μὴ καὶ τὸ χωρίζειν καὶ ἐπιχωρεῖν καὶ 

ευγχωρεῖν καὶ πάνθ᾽ ὅςεα τοιαῦτα τῇ χώρᾳ προςήκει. ἀπὸ δὲ κήπων 

κηπουρός κηπουρεῖν καὶ κηπεύειν καὶ κηπεία, καὶ κηπαία θύρα, καὶ 

κῆπος fj κουρά. οἱ δὲ παράδειςοι, βαρβαρικὸν ἐεἶῖναι δοκοῦν τοὔνομα ̓ 

Püke κατὰ ευνήθειαν εἰς χρῆειν Ελληνικήν, ὧς καὶ ἄλλα πολλὰ ῇ 

ῇτῶν Περεικῶν""}. 

τὰ μὲν δὴ μέρη τῶν ἔξω πόλεως, καὶ ὅςα κατ᾽ ἀγρούς, ἔχεις ἐν 

τοῖς γεωργικοῖς (I 12) προειρημένα᾽ τῶν δὲ προαςτείων ἂν εἴη καὶ 

φρούρια, ἃ καὶ φυλακτήρια ἂν λέγοις καὶ φρυκτώρια καὶ πυρεούργια καὶ 

«ςκοπάς, καί που καὶ προτειχίςοματα καὶ χάραξ καὶ χαρακώματα, τά- 

φροι, craupoi καὶ [ῥεταυρώματα [, «κηνώματα καὶ cknvoi καὶ ς«κηνή- 

ματα, καλύβαι, «τρατόπεδα, καὶ πάνθ᾽ Óca ἐπὶ φρουρᾷ τῶν ἔξω προ- 

μεμηχάνηται. παίζοντι δὲ τὸ «ςτρατόπεδον ["ézecr'|] κατὰ τὴν τῶν 

πολλῶν xpfjiciv καὶ παρεμβολὴν ὀνομάςαι, ὑπαρεχόμενόν τινα τῶν ""} 

ῇῥ νεωτέρων Θεόφιλον ἐν Παγκρατιαςτῇ εἰρηκότα (II p 476. 9 Ko)! 

εἶτ᾽ ἐν χάρακι μὲν ταῦτα καὶ παρεμβολῇ “Ἢ 

ἵκαὶ Κρίτων᾽ ἐν Αἰτωλοῖς (III p 354. 1 Ko) 

έκεῖ γὰρ ἡμῖν écriv ἣ παρεμβολή." 

μέρη δὲ τῶν πρὸ πόλεως καὶ κατὰ δήμους ἱερά, τελεετήρια, μέ- 

γαρα, ἀνάκτορα, χρηςτήρια, ἡρῷα, ἠρία, μνήματα, πολυάνδρια, τάφοι" 

8 ἐγίνετο II | 5 τῶν] καὶ ABCL || 6 ποιμαίνων S | 7 τεθέντα II | 9 χω- 

ρικὸν mp. À | xupikóc ἐν βίῳ ἃ | x. xup. x. χωρικός Ed pr, corr H Stephan | 

20 φρικόρια II || 24 πέζοντι corr Ed pr || 25 πολλῶν] παλαιῶν A | post xpfictv 

ABCL haee: τινὲς δὲ kai τῶν νεωτέρων ποιητῶν ἐχρήςαντο τῇ λέξει, ὥςπερ 

Δίφιλος καὶ Κρίτων || 30 μέρη] ἐκ II 

4 ἀγροτέρα θ.] cf V 18 Hes | 8 χωρίτης] Xenoph Hell III 2. 22, Hes Et M || 
15 κῆπος ἡ κουρά] Eratosthen in Schol Eurip Troad 1175 Ael Dionys ap Eustath 
907. 40 — p 182. 18 Schw Schol Aristoph Av 806 Phot Hes | 21 cf IV 129 | 

χαρακώματα] Demosth XVIII 8. 7 



Libri IX 15—19 151 

παρὰ δὲ Θουκυδίδῃ (I 138. 5, VII 11) μόνῳ τῶν κεκριμένων καὶ uvn- 
μεῖα ἄν τις εἰρημένα εὕροι τὰ μνήματα. ἔξω δὲ πόλεως καὶ ἄντρα 

. καὶ ςπήλαια καὶ ς«πηλαιώδεις ὑποφυγαί᾽ καὶ Θεόπομπος ἐν ἸΤανταλέοντι 

(I p 146. 46 Ko) καὶ «πηλάδιον εἴρηκεν. ἐκ δὲ τούτων ἄλεη, τεμένη, 

5 αὐλαὶ αὔλια προαύλια,ι!, «ταθμοί, αἰπόλια, ποίμνια, εηκοί, μάνδραι, 

Pcupol'] cupeot, ευβόεια, τάχα δὲ καὶ γερανοβοείαι καὶ χηνοβοείαι κατὰ 

Πλάτωνα (Politie 264 C), καὶ περιετερεὼν εἰρημένος ἐν Θεαιτήτῳ (197 

CD, 198 B). ἐν δὲ τοῖς mpoacreíoic καὶ τὰ περιπόλια Pet dv", "eif 

Pul χωρίου ὄνομα αὐτὸ νοοῖμεν παρὰ Θουκυδίδῃ (VII 48. 5), ὅταν! 

10 ['pfj 'év περιπολίοις τιεὶν ἐλήφθη." 
| ἐπεὶ δὲ ἀπὸ τῶν mpoacreíuv eic ἄςετυ ἰτέον, ἀπὸ μὲν τοῦ ἄςετεως 

οὐχ Ó ἀςτὸς μόνον καὶ fj ἀςτή, ἀλλὰ καὶ Ó ἀςτικὸς καὶ ὁ ἀςτεῖος καὶ 

τὸ ἀςτεΐζεεθαι καὶ ἀςετυπολεῖν καὶ ἀςτυνόμος, καὶ παρὰ Κριτίᾳ (V S p 629. 

13 D) ὃ ἀετύτριψ. fj δὲ κωμῳδία (III p 540. (45 Ko) καὶ àcrfjc ἐλαίας 

15 εἴρηκε τῆς ἐμ πόλει. 

'πόλιν δ᾽ ἂν εἴποις ἠπειρῶτιν, νηειῶτιν, xepcatav, ἀπὸ θαλάττης, 

μεςόγειον, ἔφαλον, πάραλον παράλιον, παραθαλαττίδιον βέπιθαλαττί-ἢ 

βδιονἣ, ἀγχιθάλαττον᾽ fj γὰρ ἀγχίαλος ποιητῶν. ἣ δὲ ἑκατέρωθεν 

éxouca θάλατταν ἀμφιθάλαττος ὡς fj Κόρινθος. xoi f| μὲν ἐν μέεῳ 

40 τῆς θαλάττης ἑκατέρωθεν παρήκουςα τῆ ἀμφιπλήξ καὶ ἀμφοτερόπλους 

καὶ αὐχὴν καὶ ἰεθμός᾽ ἵνα δ᾽ ἣ θάλαττα ἑκατέρωθεν οὖτα τὴν τῆν 

διαιρεῖ, τοῦτο θαλάττης αὐλῶνα καὶ εὔριπον καὶ πορθμὸν δεῖ καλεῖν 

Pc Εὐριπίδης (Hee 1106) καὶ *Hcíoboc(nov).j']] εἴποις δ᾽ ἂν πόλιν 
τὴν μὲν ἔναγχος κτιςθεῖςκαν νέαν, πρόςφατον, καινήν, νεόκτιςτον νεο- 

45 ποίητον νεουργόν νεοκατάςετατον, ὑπόγυον, ἡλικιῶτιν τῶν οἰκητόρων, 

τὴν δὲ πρὸ πολλοῦ ἀρχαίαν, παλαιάν παμπάλαιον, ἀρχαιόπλουτον 

βηπαλαιόπλουτονἥ, ὠγυγίαν, πρεςεβῦτιν, γηρῶςαν ῥὑπεργήρων "] βύπερ-ἢ 

βγηρῶςανῆ᾽ καὶ τὸν μὲν ταύτης δῆμον ἀρχαῖον, αὐτόχθονα, γηγενῆ, 

γνήειον, ἐγγενῆ, τὸν δὲ ἐκείνης ἔπηλυν ἐπηλύτην, ἔποικον, ἀλλοδαπόν. 

30 καὶ εἰς μὲν μέγεθος ἐπαινῶν τὴν πόλιν εἴποις ἂν εὐρεῖαν, πλατεῖαν, 

᾿ προμήκη ὑπερμήκη μηκίετην, POueróiAnv μεγίετην 1} ὑπερμεγέθη ̓ ὕπαμ-Ἷ 

1 τὰ κεκρυμμένα ABCL || 6 cugeoí] ευφαῖοι II | γερανοβωτίας et χηνοβω- 

τίας Plat edd || 8 περιβολια A || 12 ἀςτυκὸε --- ἀετῦος — 13 ἀςτίζεςθαι II | 13 ἀςτυ- 
μόνος II | 14 ἀςτύλιψ ABCL | 15 ἐμ B ἐν A CII | 20 ποθοίκοθεα ABCL | 

ἀμφίπλους Α | 21 αὐχὴν] αὐλὴ ABCL 

13 ἀςτυνόμος Harpocr | 14 ἀςτὴ ἐλαία] Aristoph fg 727 Ko cf VI 163 Phot 

Hes ἀςτὴ ἐλ. et πάγκυφος ἐλ. || 18 ἀγχίαλος Hom Trg || 20 Hes ἀμφιπλήξ᾽ ἑκατέ- 

ρωθεν mÀrccouca. CogoxAfjc Οἰδίποδι Tupávvu 417 | 21 ἰεθμός ΒΑ 265. 25 Phot 

et s πορθμός Suid Hes Ammon p 76 EtM || 22 αὐλών Hes 
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βῥ μεγέθη}, ὑπέρογκον, ἥπλωμένην᾽, ἐκτεταμένην, ἀνακεχυμένην. καὶ 

τὴν μὲν ἐν ὁμαλεῖ πεδιάδα, ἰεόπεδον, ἱππήλατον ἁμαξήλατον, λεω- 

φόρον, ἐπὶ πολλῆς εὐρυχωρίας οὔὖςαν, ἀναπεπταμένην, ἀνεῳγμένην 

καὶ καθ᾽ Ὅμηρον (Δ 52) εὐρυάγυιαν --- fj γὰρ κητώεεςεα ἐπὶ πλέον écri 
ποιητικόν (Hom B 581) —: τὴν δὲ ἐν ὄρει ὄρειον ὀρείαν, ὑψηλήν ὑπερ- 

ύψηλον, εὐερκῆ, δυςάλωτον, δυςπρόςοδον bucmpócQarov δυςπρόειτον, 

ἐπιφανῆ ὑπερφανῆ, ὑπερλάμπουςαν, προςανιοῦςαν προςαναβαίνουςαν, 

τοῖς ὄρεει προςαμιλλωμένην, ὑπερδέξιον ῥπᾶςαν", ἀκροπόλει ἐοικυῖαν, 

μικροῦ ὑπερνέφελον, ταῖς κορυφαῖς ἁμιλλωμένην τῷ ἐἐλευθέρῳ᾽ αἰθέρι, 

ὀλίγου ψαύουςαν τῶν νεφελῶν, [έγγυτάτω τῶν νεφῶν, φαιδρῷ ἀέρι 

περιρρεομένην, δ ῥ ῥέλευθέρῳ τῷ ἀέρι} "} ἢ. εἰ δὲ ψέγοις τὴν μείζω πόλιν, 

ἔκμετρον ὑπέρμετρον, ἀνάρμοετον, δυςεφύλακτον, ["'oóucrpócirov'iT δυς- 

πλήρωτον, δυςοίκητον, πεπλανημένην, διερριμμένην, [P"l'oiecrracuévny, 

Püérrevoóc δήμου ἐνδεᾶ, ἢ πλήθους ἐπιδεᾶ, πολυγενῆ! πολύδημον,͵ 

ἄκοεμον, ἄκριτον 1}, θορύβου μεετήνἣ, Π θορύβου πλέαν, ἀκολαείας, "ἢ 

ῇάκοςμίας, πάμφυλον"""] παγγενῆ, ἠρανιεμένην, ἢ ξένου λεὼ μεετήν, ̂ 

μπολύξενον, ξενίζουςαν, ἀλλοφύλου δήμου πλέαν}, ἀλλοδημίας με- 

«τήν, πανδημίας ὑπόπλεων, ἐπειςάκτου τροφῆς δεομένην, οὐκ àp- "^T 

l'xoücav τρέφειν τοὺς οἰκήτορας, εἰεαγωγῆς χρήζουςαν, eie dag 

Priv, éreicákruv τροφῶν fjv ἣ θάλαττα μᾶλλον τῆς γῆς τρέφει", » 
ἣν ἔμποροι μᾶλλον τῶν γεωργῶν Tpépouctv. ὁμοίως δὲ καὶ τὴν πε- 

διάδα ψέγων εἴποις ἂν κοίλην, ὑπτίαν, ἑλώδη, εὐέφοδον, εὐάλωτον, ἣν 

ἐξ ἐπιδρομῆς ἄν τις ἕλοι᾽ τὴν δ᾽ ὄρειον ψέγων δύεςμικτος ἐρεῖς, δύς- 

oboc, ἰατριβής, ἀπρόςμικτος ἀπροςπέλαςετος, δύςξενος, δύεβατος 

ῇβδύςπορος 1", ἀνάντης, ἄγροικος, χαράδρα, φάραγξ 13}, θηρίων μᾶλλον 

ἢ ἀνθρώπων πόλις, αἰγίβοτος μᾶλλον ἢ ἀςτική, δυςχείμερος ᾿δύςθερος᾽, 

ῇβδυςεχερὴς χειμῶνος ὑπὸ τῶν νιφετῶν, θέρους ἄεςκιος 3]. καὶ ἄλλως 

δ᾽ ἐπαινῶν ἐρεῖς εὐανδρουμένην, ἀκμάζουςαν, εὐθηνοῦςαν᾽ κἂν ψέτγῃς, 

φλεγμαίνουςαν, ὀχληράν ὀχλώδη, θλιβομένην, ἀχλυώδη, βαρεῖαν, ἥϊπο-} 

βλυπράγμονα!}!, φορτικὴν [Eoi πλήθους, θορύβου πλέα, ὠθιεμοῦ, ετε- 

ῇβνοχωρίας, ταραχώδης. ἐν fj δὲ ὀλίγον τὸ πλῆθος"), ὀλιγάνθρωπος, [ῥῥ ἐν" 

ῥῇεὐρυχωρίᾳ, ἐν εχολῇ, ἐν fjcuxia, ἀπράγμων, ἄλυπος᾽ εἰ δὲ εκώπτοις, "1" 

PPOépnuov, ᾿φορτικήν, ὀλιγάνθρωπον 13}, ἔρημον οἰκητόρων, ἀπάνθρωπον, 

ἐἐξηρημωμένην, ἀοίκητον, κενήν. ὁμοίως δὲ μικρὰν ἐπαινῶν ἐρεῖς àp-$ 

4 κυτόεςςα S κοιτόεςςα F | 9 τῳ] ἐν II | αἰθέρι ἀέρι ἀέρι F cf111 | 

11 ἐλευθέρῳ τῷ ἀέρι Ed pr | 13 5ucotricrov II | ἐςπαςμένην II | 14 ὃ. ἐνδεᾶ. 
Ed pr quae mA. émió. om || 26 δυςχείμωνος ABCL | δυςχερὸς S | 27 τὸν vige- 

τὸν S | ἀςκιοῦς II tum: xoi ἐν ἣ μὲν πόλει (πόλις F) πλῆθος ἀνθρώπων αὕτη καὶ 

εὐανδρουμένη II | 28 καὶ ἀκμάζουςα καὶ εὐθη(ε F)vouuévn II | 29 ὀχυρά(ν) II || 

29. 30 πολυπράγμονα — p 156, 19 cuvotkouc x. παροι desunt in C folio excisso cf 

ad p 144,3 || 33 φορ. ὀλιγ. Ed pr 

ΒΩ -— uw 
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ἱκοῦςαν, ἀποχρῶςαν, εύμμετρον, οὐχ ὑπέρογκον ['Hicuuperpixv cuu-']^ 

'l'ueuerpnuévnv, μετρίαν μεμετρημένην, οἰκήειμον"], εὐδίαιτον . ψέγων 

[6€ ἐρεῖς ς«τενήν, βραχεῖαν, j'LàOMav, ταλαίπωρον TmóMcuaj πολι-ῇ 

[cuériov, πολίχνη πολίχνιον, κώμη. καὶ πολλὰ ἄλλα {ἂν εὕροις ἐκ} 

εἰ τῶν ἐν τοῖς πρὸ τούτου βιβλίοις προειρημένων ἐπαινῶν μὲν τὴν ""} 

ῇφιλάνθρωπον καὶ εὔξενον πόλιν, πάλιν δὲ ψέγων τὴν ἀπάνθρωπόν"} 

{τε καὶ ἄξενον" ei γὰρ καὶ μὴ ἐπὶ πόλεών ἐςτιν ἀλλ᾽ ἐπὶ ἀνδρῶν "} 
ἰεἰρημένα, τὴν γοῦν xpfjciv ἔςτιν ἄγειν ἐπὶ τὰς πόλεις, ὥςπερ αὖ} 

καὶ ὅςα ἐπὶ χωρίων écriv ὑγιεινῶν τε καὶ νοςερῶν, καὶ πάνθ᾽ ὅςα! 
10 τοιαῦτα, προςακτέον δὲ καὶ ταῦτα ταῖς πόλεειν.ἢ" 

ἀλλ᾽ ὃ μὲν μεγάλης πόλεως πολίτης μεγαλοπολίτης ἂν λέγοιτο, 

[ó δὲ μικρᾶς μικροπολίτης, [[ ὅθεν καὶ ᾿Αριετοφάνει (fg 819) εἴρηται} 

τὸ μικροπολιτικόν", ὁ ὁ δὲ νέας Νεαπολίτης βῥίκατὰ Πλάτωνα (eomie?),'] 
καὶ κατ᾽ ᾿Επίχαρμον λέγοντα ἐν 'Aprravaic (12 Kaib)l!] νέοικος, καὶ 

Uxor Εὔπολιν λέγοντα ἐν Χρυςῷ vévei] (I p 339. 800 Ko) νεοκάτ- ἢ 
ἕοικος. ἢ 

[rà δ᾽ ἀπὸ πόλεως ὀνόματα πολίτης, πολιτεία, [᾿! πολιτευόμενοι] 
᾿ὐ πολιτεύεεθαι, πολιτεύειν. "} ὑπολιτοκοπεῖνῆ Eco] πολιτοκοπία ὡς} 

l'1Cavvupiuv Γέλωτι"! (I p 194. 7 Ko), πολιτικὴ copía καὶ πολιτικὸς 
ἑἀνήρ [xoi λόγος πολιτικός}, καὶ πολιεῖς θεοὶ xoi πολιοῦχοι, xoif 

ὑφιλόπολις τὸ ἦθος παρὰ Θουκυδίδῃ (VI 92. 3), {καὶ πολιτοκοπεῖν ἢ 
παρ᾽ ᾿Αντιφῶντι"} (fg 177 BI), βκαὶ πολλὰ τοιαῦτα. τὸν δὲ ἀετὸν 

[€UnoMc fév τῇ Διάδιη"} (I p 293. 137 Ko) ἔμπολιν εἴρηκεν, οἷον 
ἐγχώριον f"hetrroi δ᾽ dv τις, oiuaul] καὶ τὸν ἐντόπιον, ['ETTAéruvoc'] 

l'Phaedr 262 D) εἰπόντος ἐντοπίους θεούς}. fj δ᾽ ἰεθμῷ ἢ πορθμῷ 

ἱπροςοικοῦςα πόλις ἀμφίπολις, καὶ fj πολλὰς ἔχουςα πόλεις χώρα πο-ἢ 

ὑλύπολις᾽ ῥῇ πέρα γὰρ τοῦ δέοντος φιλότιμον τὸ τὴν οἰκουμένην εἰπεῖν 1} 

ῇῥεὔπολιν."} καὶ αἱ μὲν πολλαὶ πόλεις εἰς ἕν ευντελοῦςαι ἔθνος, oif 

(6€ πολλαὶ κῶμαι εἰς ἕν ὄνομα εὐυμφέρουςαι πόλις᾽ τοῖς γὰρ ποιη-ἢ 

ἱταῖς καὶ τὰς κώμας λέγουςι πόλεις οὐ προςεκτέον, [hc παρ᾽ Εὐ-Ἢ} 

ῥῇριπίδῃ ἐν Ἰξίωνι (immo Ἴωνι 294}}} 

1 

e 

3 e 

PPO€UBor ᾿Αθήναις écri. τις γείτων πόλις," 

1 εὐμμετρικὴν Ed pr || 6 εὐξενόπολιν II | 15 χρυςογενεῖ II | 21 πολιτο- 
κοπεῖ II | 24 τῶν ἐντοπίων II | 26 πόλις χώρας II || 27 τὸ] τὸν II || 29 κόμαι II | 

τοῖς γὰρ π.] οὐ γὰρ Tpocekréov ταῖς ποιητικαῖς ῥεύςεειν, ὅταν Εὐριπίδης ἐν ἰξίο- 

νιίιξιον F) φῆ II | κώμας πόλεις λ. ΑΒ χώρας Kuehnius νήςους Salmas || 32 εὔ- 

βοια II 

18 Νεαπολίτης (sic Steph Byz) non ap philos, Kock int Plat com fg non 

recepit cf III 56 νεοπολῖται alio sensu et notam ad volI p 173. 6 || 18 πολιτοκοπεῖν] 
Phrynieh praep soph 99.14 Bor (Πλάτων ἐν TTeicávópu fg 105) Phot (Δίφιλος) 

26 

21 
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* καὶ πάλιν ἐν Τημενίδαις ""} (fg 130) 

Ῥβάἅάπαςα Τ]Πελοπόννηςος εὐτυχεῖ πόλις". 

ἱτρία δὲ πόλεων ἐν οἰκήςει ςχήματα, ἤπειρος νῆςος xeppóvncoc.1 

ἱμέρη δὲ πόλεως τὰ μὲν ἐκ θαλάττης αἰγιαλός, ἀκτή, ἠών, ἢ 

λιμὴν καὶ λιμένος cróua καὶ βάθος καὶ μυχός, καὶ ὅρμος δὲ καὶ κρη- 

ὑπίς, νεώρια, νεώςοικοι καὶ dc ᾿Αριετοφάνης [ἐν Βαβυλωνίοις (fg 18.) 

fvauAÓóxiov. καὶ δὴ καὶ τελώνια᾽ ψῥεἴρηται δὲ τὸ τελώνιον [έν 

ῬΕΡΙΤοςειδίππου Κώδωνι" (III p 339.13 ΚΟ 

τὸν παῖδ᾽ ἄνω ς«πεύδοντα πρὸς τὸ τελώνιον }". 

ῥδεκατηλόγια, δεκατευτήρια, πεντηκοςτολόγια, φυλακτήρια. ἀλλὰ xoij 

ὑδεκατώνια᾽ κέχρηται δὲ τῷ ὀνόματι ᾿Αντιφάνης ἐν ᾿Αλιευομένῃ 

((II p 22. 27 Ko) καὶ οἱ τούτοις ἐφεετηκότες τελῶναι, ἐκλογεῖς, ἐλλι-ἶ 
ὑμενιςταί, δεκατηλόγοι [Itc Δημοςεθένης (XXIII 111), ὡς δὲ ᾿Αναξίλας 1" 

PPOéy Γλαύκῳ (II p 265.8 Ko)!] δεκατῶναι, εἰκοςτολόγοι, πεντηκοςετο- 

(Aórov: {καὶ πεντηκοςτολογεῖν ἐν Φιλωνίδου Ko9ópvoic écriv. εἰρη- 

μένον (III p 306. 11 Ko).1] 

παναγεῖς γενεάν, πορνοτελῶναι, Μεγαρεῖς δεινοί, πατραλοῖαι.}"} 

ὑτὸ δὲ τέλος ἐλλιμένιον, ῥᾷῇως Εὔπολις Αὐτολύκῳ (I p 269. 48 Ko)'if 

βέἐλλιμένιον ὁδοῦναι πρὶν εἰεβῆναί ce oet] 

(xdi δεκάτη καὶ εἰκοςτὴ καὶ πεντηκοςτή, καὶ κατὰ τὸ μέρος τῆς éka-1 

(craxoü εἰεπράξεως τὸ ὄνομα. [Jj που δὲ xoi παραγώγιον τέλους" 

ὄνομα, εἰ δεῖ πρὸς ἀπολογίαν τῆς κοινῆς χρήςεεως παρέχεεθαι τὸ} 

ξεν τῇ Φιλιππίδου ζυνεκπλεούςεῃ (III p 306. 17 Ko) εἰρημένον ὅταν} 
βέξῆς παραγώγιον ἂν ἐκφέρῃς, εἰεπράξομαι.᾽] τὸ δὲ πρᾶγμα Te-Í 

ἱλωνία, καὶ τελωνεῖν τὸ ῥῆμα, καὶ εἰςπράττειν τέλη, Pripárreiv, ἀπαι-ἢ 

[Teiv, ἐκλέγειν. καὶ τὸ τελούμενον παρ᾽ αὐτῶν τελῶν ἀπογραφή, τὸϊ 

(Boe μὴ ἀπογραφὲν ἀναπόγραφον. καὶ dc ᾿Αριετοφάνης ἐν 17ο- Ὁ} 
ῇλυείδῳ (fg 455} 

ιὲέἐλλιμενίζεις ἢ δεκατεύεις ἢ 

ἱκαταβολὴ τέλους, τέλος καταβαλεῖν, καταθεῖναι, διαλῦςαι, ἀποδοῦναι, 

1 τιμενίδαι(ε F)c II Ed pr, corr Kühn | 8—9 Ed pr sol | 17 γεναιᾶν II || 19 ὁ 

ante δοῦναι exp Seberus || 20 μέρος] μέτρον II || 28.24 6 τι àv ἔχῃς παραγώγιόν ς᾽, 
àv? Bekker || 25 τελεῖν II || 26 τελούμενον παρ᾽ πραττόμενον πρὸς II | αὐτοῦ II | 

21 ἀπόγραφον ante ἀναπόγραφον addit A ἀπογραφῆναι ἀναπόγραφον F ἀπο- 

γράφην ἀνάγραφον S et in margine ἃ m I: οὕτως καὶ τὸ μὴ ἀπογράφειν, 

ἀνά οἶμαι γραφον | 29 ἐλλιμενίζης ἢ δεκατεύης F 

6 νεώρια, νεώςοικοι)] Harpocr | 7 ναυλόχιον] Phot ('Apicropávnc Βαβυλω- 

víoic) | 14. 15 πεντηκοςτολόγοι Harpocr s Tevrnkocr? BA 297.21 Phot (Mévav- 

ópoc) || 20 πεντηκοςτή vd 114 | 29 δεκατεύειν] Hes 
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Γἀπαριθμῆςαι, ἀποτῖςαι, eiceverkeiv. καὶ τὸ ὑπεύθυνον τέλει ὑποτελές, ἢ 

(ixai φιλοτιμούμενος τάχα [xoi évreAéc"] καὶ ἐπιτελὲς Pépeic']|. τὸ δ᾽ ἢ 
ἑἀνυπεύθυνον ἀτελές καὶ τὸ πρᾶγμα ἀτέλεια, καὶ οὐ μόνον ἄνθρωπος! 

ἰἀτελὴς ἀλλὰ καὶ λιμήν, ὅπου μηδὲν εἰεπράττεται. καὶ κακίζων μὲν ἡ 

6 ἱτελώνην εἴποις ἂν βαρύς, φορτικός, ἄγχων, λῃςτεύων ληιζόμενος, 

ἱπαρεκλέγων, θαλάττης ἀγριώτερος, χειμῶνος βιαιότερος, xarabüuví 

ἱτοὺς καταχθέντας, ἀπάνθρωπος, βὲῥέπαχθής, ἄπληετος, ἄμετρος, αἰς-"} 

l'Uxpokepóric, βίαιος, ἀποπνίγων, πιέζων, λωποδυτῶν, ἀποδύων, ἁρπά-"} 
ἤύζων, ἀφαιρούμενος, παρειεπράττων, ἰταμός, ἀναίεχυντος, ἀπηρυ-"} 

10 ἰ θριακώς, δυεχερής, ἀνήμερος, ἄγριος, ἄξενος, θηριώδης, ἕρμα "}, npó-1 

ἔβολος πέτρα, ναυάγιον, θηρίον ἐξ ἄμικτον, καὶ ὅςα ἐν ταῖς ἤθους} 

λοιδορίαις ἔχεις᾽ φιλοτιμουμένῳ δὲ ἔξεςτιν εἰπεῖν ζαλμυδηςςός,"} 

Καφηρεύς, καὶ óca ἐν θαλάττῃ δύεμικτα καὶ ἄξενα χωρία "}. εἰ δ᾽} 

ἱἐπαινεῖς βί τελώνην, εἴποις ἂν évvopoci/], εὔξενος, δίκαιος, ἐνδοτέρω 
15 ἱτοῦ νόμου, πραότερος τοῦ λίαν ἀκριβοῦς, κρείττων τοῦ βίου, εἰδὼς 

ἑαἰδεῖεθαι, παραμυθούμενος τὴν τοῦ πλοῦ δυεχέρειαν, εἰς ὃν ἄν τις 

ἑἀναπαύςαιτο, ὦ τις βᾶν ἡδέως προςορμίεαιτο. τὸ μέντοι τὰ τέληϊ 

ἱπαραλαβεῖν εἴποις ἂν πρίαςθαι καὶ μιςθώςαςεθαι, καὶ τοὺς dpxovrac( 

ἐἐκδιδόναι τὰ τέλη, πιπράςκειν, κηρύττειν, ἀπομιςθοῦν. 

40 ἱτὰ δὲ περὶ τοὺς λιμένας μέρη δεῖγμα, χῶμα, ἐμπόριον, Γ καὶ} 

βώς Ὑπερείδης (fg 186 BI*) φηςίν!}}, ἐξαίρεεις, ὅπου τὰ φορτία ἐξ-ἢ 

ἑαιρεῖται, ὥςπερ καὶ τὸ δεῖγμα τοὔνομα ἀπὸ τοῦ δείγματα τῶν" 

— ῥῥἀάἀγωγίμων τοῖς ὠνητιῶςει δίδοςθαι, παρ᾽ Ὑπερείδῃ ἐν τοῖς ὑπὲρ ἢ 
τοῦ ταρίχους (fg 186 BI?)!l. τοῦ δ᾽ ἐμπορίου μέρη καπηλεῖα ῥέκαὶϊ} 

25 ἱπορνεῖα, ἃ καὶ οἰκήματα ἄν τις εἴποι᾽ {καὶ τὸ πλῆθος οὐ ναυτικὸν: 1" 

μόνον, ὅεον ἐν τοῖς περὶ νεῶν écriv εἰρημένον, ἀλλ᾽ ἔμποροι καὶ} 

κάπηλοι, καὶ ὅςα ἔχεις ἐν τοῖς περὶ τὰς τέχνας". 

ἱτὰ δὲ τῆς πόλεως μέρη τεῖχος καὶ τὰ τείχους μέρη, ἃ Toic']^ 

βῥετρατιωτικοῖς ἐνέγραψα "], καί που πύλαι καὶ πυλίδες καὶ οἱ ἐφ-ἶ 

80 [ecrnkórec τούτοις πυλωροί, ὡς οἱ [έν τοῖς τείχεςι τειχοφύλακες "ἣ 

[xoi τὰ μέρη τῶν πυλῶν ἃ καὶ τῶν θυρῶν, cavíoec πτύχες θαιροὶϊ 

ἱςτροφεῖς, ῥ κααὶ ὅεα εὑρήςεις ἐν τοῖς περὶ οἰκιῶν (I 16}... εἴςω δὲ παρ- 

1 τέλει] τὸ II || 2 φιλοτιμουμένως II | 11 εὐνήθους Ed pr || 14 ἐνδότε- 

pov II || 15 ἀκριβῶς II | εἶδος II || 22.28 δεῖγμα, διότι δείγματα τῶν φορτίων 

ἕκαςτος ἐν αὐτῷ προτείνει ABL | xai ἀρτοδεῖγμα. ἀπὸ τῶν (τοῦ ΕἾ τοὔνομα 

δειγμάτων ἀγώγιμον (ίμων F) II corr Kuehnius | 31 θειροὶ II 

9 irauóc vd ad I156 | 10.11 πρόβολος πέτρα Harpocr Suid Hes Et M | 

22 δεῖγμα] Harpocr (Anuoc0évnc . . kai Aucíac) Suid Hes || 31 θαιρός] cf I 76 Hes 

(ζοφοκλῆς Τριπτολέμῳ) 

33 

35 
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ἰελθόντων τὸ μὲν εύμπαν ὁ ἐντείχιος τόπος, εἴεω τείχους, ἐντὸς τει-ἢ 
ἱχῶν᾽ τὰ δ᾽ ἔνδον ἀγυιαὶ ['tuévi'] κατὰ Ξενοφῶντα (Cyrup II 4. 8)} 
καὶ καθ᾽ Ὅμηρον (E 6428s), ἀφ᾽ ὧν fj εὐρυάγυια Ὁμήρῳ (A 52) 

Γ πεποίηται, καὶ ᾿Απόλλων ἀγυιεύς"]. ταῦτα δὲ καὶ ἄμφοδα [écrit 
l'Leópeiv κεκλημένα οὐ παρ᾽ ᾿Αριετοφάνει μόνον, εἰπόντι ἐν Oecyo-")H 

βῇφοριαζούεαις (fg 821)}} 

iMiàugobov ἐχρῆν αὐτῷ τεθεῖςεθαι τοὔνομα," 

Ῥ ἀλλὰ καὶ παρ᾽ Ὑπερείδῃ ἐν τῷ περὶ àvribóceuc πρὸς Τ͵Ἕαεικλέα “ἢ 

Mig 137 BI?) τὴν οἰκίαν τὴν μεγάλην τὴν Χαβρίου καλουμένην "T 

τὸ dugpobov"]H. καλοῖτο δ᾽ àv καὶ κῶμαι ταῦτα, ὅθεν xoi κωμή-Ἷ 

(Tac τοὺς γείτονας καὶ κωμήτιδας ὠνόμαζον ['E'Apicropévnc γοῦν ἐν ἢ 

ῇμὲν Δράμαειν ἢ Κενταύρῳ (fg 214) ἔφη ἐν κωμήτιςει καπηλοῖς éní-"1^ 

ῇἤχαρτον᾽, ἐν δὲ Λυειετράτῃ (5) 

πλὴν ἥ τ᾽ ἐμὴ κωμῆτις “Ἢ 

βΊων δὲ ἐν Φοίνικι (fg 81) ςαφέεςετερον 

Ῥβάλλ᾽ ὦ θυρέτρων τῶνδε κωμῆται θεοί.“ 

δοκεῖ δέ μοι καὶ ὁ κῶμος ἀπὸ ταύτης ὠνομάεςθαι τῆς κώμης, καὶ τὸϊ 

ῥέἐγκώμιον ἐπὶ ταῖς νίκαις ἐπᾳδόμενον. τοὺς μὲν δὴ γείτονας καὶ προς-ἢ 

ἠοίκους καὶ ευνοίκους καὶ παροιϊκοῦντας καὶ προςοικοῦντας, τάχα" 

 δὲμῇ καὶ παροίκους καὶ ἀγχιθύρους ἐρεῖς, Εὔπολις δὲ ἐν Κόλαξι"} 

(I p 306. 171 Ko) xai cuumapotkouc εἴρηκεν]. ἐπὶ δὲ τούτοις τὰς 
μὲν εὐρυτέρας δὁδοὺ ες λεωφόρους ἂν καὶ ἁμαξιτοὺς καλοίης καὶ ἁμα- 

ξηλάτους καὶ ἱππηλάτους, τὰς δὲ crevàc ςτενωποὺς καὶ λαύρας, “Ομήρου" 

l'einóvroc (x 128}}} 
l'éxrocOev δ᾽ éucra0éoc μεγάροιο! 

ὴν ὁδὸς ἐς λαύρην.ἢ 

τάχα δ᾽ ἂν εὕροις καὶ ῥύμην εἰρημένην καὶ πλατεῖαν, ὡς οἱ νῦν λέ-" 

rovc, Φιλήμονος μὲν ἐν ἸΠανηγύρει εἰπόντος (II p 492. 58 Ko)! 

τὴν πλατεῖάν cot μόνον" "ἢ 

ταύτην πεποίηκεν ὁ βαειλεύς, "ἢ 

ὐ Φιλιππίδης δὲ ἐν Φιλευριπίδῃ (III p 307. 73 Ko)'T 

 πόετην ὑφ᾽ ὁδοῦ ὡς εἶναι παιδάριον ῥύμην; τρίτην "i^ 

δ᾽ γὰρ crevumóc οὗτος ἐν ᾿Αθήναις ἦν "1H 

4.5 ἄμφοδα κεκλήκαειν ABCL | 12 κωμήταιςι II | καπήλιειν Bergk || 

15 φοινίκη Π | 21 cuumapotxuv II | 28 và δὲ crevà crevómouc II. || 29 μόνῳ 

Bentleius | 32 εἰφόδαος (ὡς addit ΕἾ εἶναι II. ὑφοδώςεις m. Dobree | 33 ἀθή- 

ναις S. ἀθήναιειν Ε' ἐν ᾿Αθήνηει Ed pr 

2 ἀτγυιαΐ] οἵ Harpocr ἀγυιᾶς Phot 1, ἀγυιάν᾽ τὸν «τενωπὸν Ξενοφῶν (Cyrup 

II 4. 3) Suid | 4 ἀγυιεύς] Phot Suid cf Hes 

10 

15 

25 

80 
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P'Uxoi Λακιάδαις (III p 305. 22) 

βόρθῶς γε τὴν ῥύμην ὁδοιπορήκαμεν." 

καὶ τὸ μὲν πλῆθος τῶν οἰκοδομημάτων οἰκίαι καὶ ευνοικίαι, καὶ oi- 

κίας περίδρομος, ὡς ἐν τῷ Γήραι ᾿Αριετοφάνους (fg 133}}} 

Ἵ | l'léri τοῦ περιδρόμου. «τᾶςα Tfjc. cuvoikíac."|^] 

Koi περιοίκιον bé τι μικρὸν [καὶ Ἶ οἰκίδιον, xoi Pl'oixicknv'] AnuocOévnc 

ῇέν τῷ κατὰ ᾿λυμπιοδώρου (LXVIII 13) λέγει “καὶ εἵλετο τοὺς" 
Eovephaxotpitég: καὶ τὴν oikícknv, ἐγὼ δ᾽ ἔλαβον τοὺς ς«ακχυφάντας 1" 

ῥῇκαὶ τὴν οἰκίαν, ὡς εἶναι τὴν οἰκίεκην" 1] μικρὸν οἰκίδιον. έν δὲ" 

- 10 [ri] Aucíou πρὸς Φίλωνα ὑπὲρ Θεοκλείδου (fg 244 Tur) φόνου} 
βαβέςτιν εὑρεῖν} Poixápiov* ἢ ἀλλ᾽ εἰς τὸ οἰκάριον τὸ ὄπιςεθε τῆς" 

γυναικωνίτιδος ἘΜ}, καί που καὶ ἐργαςτήριον καὶ καταγωγαί. τὰ δὲ 

δημόεια ἀκρόπολις, ἣν καὶ ἄκραν ἂν εἴποις καὶ πόλιν, καὶ τοὺς ἐν 

αὐτῇ θεοὺς «ἀκραίους καὶ πολιεῖς, καὶ τὸ κατόπιν τῆς ἀκροπόλεως ὀπι- 

15 ςξθόδομον. τάχα δὲ τὴν ἀκρόπολιν καὶ βαείλειον ἄν τις εἴποι καὶ τυ- 

ραννεῖον. εἰεὶ δ᾽ ἐν αὐτῇ πρυτανεῖον καὶ ἑςτία τῆς πόλεως, παρ᾽ T) 

ἐειτοῦντο οἵ τε κατὰ δημοείαν πρεςβείαν ἥκοντες καὶ οἱ διὰ πρᾶξίν 

τινα εἰτήςτεως ἀξιωθέντες, καὶ εἴ τις ἐκ τιμῆς ἀείειτος ἦν. ἰ ἱερὰ δὲ} 

ῥῇκαὶ νεὼ xai ἄλεη καὶ τεμένη καὶ ἕρκη ἐν τοῖς ἱεροῖς προείρηται (I 1). da 

s, τὰ μέντοι ἐνηλύεια, οὕτως ὠνομάζετο eic ἃ καταςκήψειε βέλος ἐξ 

οὐρανοῦ" [COT] καὶ ἐνεκῆψαι καὶ ἐγ Καταςκῆψαι καὶ κατελθεῖν 

ἔλεγον, καὶ τὸν Δία τὸν ἐπ᾽ αὐτῷ καταιβάτην. περιειρχθέντα δὲ τὰ 

ἐνηλύεια ἄψαυεςτα ἀνεῖτο. 

πόλεως δ᾽ αὖ μέρη καὶ croai καὶ δρόμοι καὶ ςτρατήγια καὶ ἀρχεῖα 

καὶ γραμματεῖα καὶ διδαςκαλεῖα, δῆ καὶ παιδαγώγια καὶ φωλεοὺς 

ὠνόμαζον. ἐκάλουν δὲ τὸ διδαςκαλεῖον καὶ χορόν, ὁπότε καὶ τὸν δι- 

δάςεκαλον χορηγὸν καὶ τὸ διδάςκειν χορηγεῖν, καὶ μάλιςτα οἱ Δωριεῖς, 

Bic ᾿Επίχαρμος ἐν Ὀδυςςεῖ αὐτομόλῳ (104 Kaib), ἐν δ᾽ Αρπαγαῖς (15. 

βῇχορηγεῖον τὸ διδαςκαλεῖον ὠνόμαςεν. εἰ μέντοι 1] τὸ διδαςκαλεῖον 

40 [xoi] διατριβὴν κατὰ τὴν τῶν πολλῶν xpfjctv ἐθέλεις καλεῖν," 

e 

Φ 

1 λακιάδ-ης 8. -ec F corr Meursius || 2 ὀρθὸς F | δοιπο. Ed pr || 3. 4 καὶ (ουν)- 

οἰκίας Kaibel || 6 περιοικίδιον A || 8 ςακκυφάντας II | 10 Auctac δὲ ABCL || 12 ép- 

γαςτήρια A BCL || 14 xpatouc F, S om ab καὶ ἄκραν 1 18 — xpaíouc || 18 ácrroc II | 

20 et 23 ἐν ἠλυεία ABCL ἐν εἰληεία S ἐν Aucía sed 1 23 ἐν ἐκκληςία F || 22 καταβάτην 

ABCL | περιερχθέντα II || 25 παιδαγωγεῖα AB CL || 27—30 δωριεῖς, ἀλλὰ καὶ δια- 

τρίβην (ὡς addit B) οἱ πολλοὶ τὸ bibackaAeiov ABCL || 30 ἐθέλεις] ókveic? Bekker 

6 περιοίκιον Harpoer | 8 φαρμακοτρίβας ΒΑ 314. 16 Phot | cakyugóvrac) 

BA 302.23 Phot | 11 oixápiov Phot Hes | 18 áeícrroc Hes cf VI 34 

39 
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ῥῇδρα μή ce βιάζηται καὶ τὸ παρ᾽ Αἰεχίνῃ (I 175) “καὶ ςεμνυνόμενον" 

έν τῇ τῶν μειρακίων διατριβῇ. écri δὲ καὶ νόμος ᾿Αττικὸς κατὰ} 

Priv φιλοςοφούντων γραφείς, ὃν ζοφοκλῆς ᾿Αμφικλείδου (ζουνιεὺς "} 

βεῖπεν, ἐν ᾧ τινὰ κατὰ αὐτῶν προειπὼν ἐπήγαγε μὴ ἐξεῖναι μηδενὶ }"} 

Ῥ τῶν «εοφιςετῶν διατριβὴν καταςκευάςαεθαι.1"} 

καὶ μὴν οὐκ ἄδοξα πόλεως μέρη γυμνάεια καὶ βαλανεῖα ἴεως 

δὲ καὶ πυριατήρια, [Ῥῥεὐπόλιδος εἰπόντος ἐν Δήμοις (I p 291.128 Ko) 

DOUG τι; τὸ πυριατήριον.᾽ καὶ δὴ} καὶ τὸ παρὰ Πλάτωνι (Lys 206 E 

Euthyd 212 E) ἀποδυτήριον καὶ οἱ παρὰ Ξενοφῶντι ἐν ᾿Αθηναίων} 
ἰ πολιτείᾳ (II 10)}}} λουτρῶνες, ἐφ᾽ oic καὶ παλαῖετραι καὶ δρόμοι 

ξυςτοί. Ξενοφῶν δὲ καὶ χωρὶς τοῦ δρόμου τῷ ξυςτῷ κεχρῆεςεθαι δοκεῖ 

ἐν τῷ pepddicus (ΧΙ 15) εἰπὼν 5 ἢ] e| ἐν τῷ ξυετῷ περιπα- 
τοίην. ἢ εἴρηται δὲ καὶ ἐν τῷ "Apicríou Ὀρφεῖ (TGF p 121.5 N)5* 

ἢ ἦν μοι παλαίετρα καὶ δρόμος £ucróc πέλας." 

 προςαριθμητέον δὲ τοῖς δημοείοις 1} θέατρον, καὶ θεάτρου 

μέρος πρὸς τοῖς προειρημένοις (IV 121) κερκίδα, ὡς écriv εὑρεῖν [ἐν"} 

᾿Αλέξιδος Γυναικοκρατίᾳ (II p 312. 41 Ko)! 

PévraóO0a περὶ τὴν [έεχάτηνἾ δεῖ κερκίδα!} 

 ύμδεϊ καθιζούςεας θεωρεῖν ὡς ξένας." 

ἐπὶ θεάτρῳ δὲ καὶ «τάδιον, ἱππόδρομον, ᾧδεῖον, βουλευτήριον, ἀγοράν᾽ 

δικαςτήρια βαείλειον αὐλήν, βαείλειον «τοάν, βαείλειον δικαςτήριον " 

λογιςτήριον, ἵνα [οὶ λογιςταὶ cuvekdOiZov, κληρωτήριον, ἵνα oi κλη- 

ρωταί. ἀλλὰ μὴν καὶ ὁπλοθῆκαι fjcav, ἵνα τὰ ὅπλα ἀπέκειτοϊ, καὶ 

Pon καὶ θηςαυροὶ καὶ ταμιεῖα, ἵνα τὰ χρήματα καὶ oi πυροί. ἐν δὲ 

Μενάνδρου ἐβΕὐνούχῳ (fg 195}}}} καὶ εἰτοβόλια " ταῦτα δὲ ῥογοὺς (ι-"} 

κελιῶται ὠνόμαζον, (xoi ἔςετι τοὔνομα ἐν '€muxópuou Βουείριδι"} 

2 egens ἦ που δὲ} xoi πομπεῖον εἴη àv οἴκημα κοινόν, Δη- 

μοςθένους εἰπόντος ἐν τῷ πρὸς} Φορμίωνα (39) κ᾽ περὶ δανείου καὶ} 
ταῦτα δὲ ἐν τῷ πομπείῳ διαμετρούμενα.᾽ ἢ 

ἦν δὲ τῶν δημοείων οἰκοδομημάτων καὶ εἱρκτή, ὃ καὶ δεεμωτή- 

ριον καὶ οἴκημα [xoi γοργύρα, ὡς οἱ Ἴωνες ἔλεγον. οὐ μόνον δὲ τὸ 

1 μέν coi βιάζεςθαι II corr? Ed pr | 8 ὅτι ante Raspium, ὅπῃ aut ὅπου ὃ 

Kaibel| τοῦ πρυτανίου II | 9 τὰ ἀποδυτήρια ACL || 12.13 περιπατεῖεν α περιπα- 

Toiev CL || 13 ᾿Αριςτέΐου II || 18 δεῖ] δὲ II || 20 ὅδιον II || 21 δικαςτήριον ABL | 
23 ἔκειντο II || 24 καὶ οἱ πυροί (πυλωροί A). τῶν δὲ πυρῶν (πυλωρῶν A) τὰ (om A) 

ταμεῖα xai εἰτοβόλια (-βολεῖα BCL) etre Μένανδρος ABCL | 28 Φορμίωνι A | 

29 dii icre Demosth 

3 cf Athen XIII 610 E Diog L V 38 || 25 ῥογοί Hes || 31 γοργύρα] Harpocr 

(Suid) 

Qt 

5 
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ἐδεεμωτήριον οἴκημα παρὰ τοῖς ᾿Αττικοῖς ῥ᾽ ἔετιν εἰρημένον", ἀλλὰ 

καὶ τὸ πορνεῖον, καὶ δὴ καὶ ἁπλῶς τὸ οἰκήειμον᾽ ὅ τε τὰρ Πλάτων 

- Biév τῷ ἸΤρωταγόρᾳ (315 D) ἔφη “ἧςαν δ᾽ ἐν οἰκήματί τινι, ὦ πρὸ τοῦ 

μὲν ὡς ταμιείῳ ἐχρῆτο,᾽ καὶ πάλιν ἐν τοῖς Νόμοις (7) δημοείοις ἢ 

5 ῇβοϊκήμαειν ὑποδέχεςθαι ἔφη}, καὶ Θουκυδίδης ἐν τῷ τρίτῳ 

ῥῇβιβλίῳ (in edd II 4.5) “εἰς οἴκημα ὃ ἦν τοῦ τείχους. 1"} 
τῶν δὲ πόλεως μερῶν καὶ [''àvopüvec'] παετάδες, ευςείτια, ευμ- 

πόεια, ὑδρεῖα, ὑδρορρόαι, λίβηθρα, κρῆναι, προεξέδραι ἡ θρόνοι} θῶ- 

κοι καὶ ὡς ζώφρων (153 Kaibel) φηςεὶ εὐνθωκοιῇ. τὸ δὲ καλού- 
10 μενον ὡρολόγιον Tj που πόλον ['áv^] τις εἴποι, φήςαντος ᾿Αριετοφάνους 

έν “Γηρυτάδῃ (I fg 165}}} 

ῇπόλος τοῦτ᾽ écrív; ἕκαςτα πόετην ἥλιος τέτραπται ; 1} 

ἕν δὲ τῶν κοινῶν [koi] βιβλιοθῆκαι, ἢ ἢ ὡς Εὔπολίς (I p 339. 

304 Ko) φηειν οὗ τὰ βιβλί᾽ ὥνια.᾽ καὶ αὐτὸ ἐφ᾽ αὑτοῦ" οὕτω γὰρ" 

15 τὸν τόπον "rà βιβλία᾽ oi ᾿Αττικοὶ ὠνόμαζον, ὥςπερ καὶ τοὺς ἄλλους 

τόπους ἀπὸ τῶν [έν αὐτοῖς ἢ πιπραςκομένων, ὡς εἰ φαῖεν ᾿ἀπῆλθον 

ἐς τοὖὗψον καὶ ἐς τὸν οἶνον καὶ ἐς τοὔλαιον καὶ ἐς τὰς yÜTpac, καὶ 

κατὰ τὸν Εὔπολιν (I p 339. 804) 

περιῆλθον εἰς τὰ ckópoba καὶ τὰ κρόμμυα 

30 καὶ τὸν λιβανωτόν, ῥκεὐθὺ τῶν ἀρωμάτων," 

ῇῥκαὶ περὶ τὰ τέλγη. Ἢ 

εἴη δ᾽ ἂν καὶ μαγειρεῖα τῶν πόλεως μερῶν, οὐχ ἧπερ τὰ λοιπὰ 

τῶν ὑπὸ ταῖς τέχναις ἐργαςτηρίων, ἀλλ᾽ ὁ τόπος ὅθεν μιςθοῦνται 

τοὺς μαγείρους, ὡς ᾿Αντιφάνης ἐν (τρατιώτῃ (II p 98. 208 Ko) ὑπο- 

35 δηλοῦν ἔοικεν᾽ 

ἐκ τῶν μαγειρείων βαδίζων, ἐμβαλών 

εἰς τοὖψον. 

μεμνόνεια δὲ ἐκάλουν οὗ τὰ τῶν ὄνων κρέα ἐπιπράεςκετο, ἴεως τῶν 

ὀνείων ἐνόντων τῷ ὀνόματι. 
80 καὶ ταῦτα bé, εἰ καὶ αἰεχίω, βἀάλλὰἣ μέρη πόλεως, ἀεωτεῖα, πετ- 

τεῖα, κυβεῖα κυβευτήρια, ςκιραφεῖα, ματρυλεῖα. 

1.2 ἀλλὰ καὶ] μὴ δὲ S οὐ δὲ F | 2 καὶ δὴ] ἀλλὰ II | ὅ τε γὰρ] ὡς ACL | 

4 ἐχρῶντο II | 12 ἕκαςτα] εἶτα Porson | 15 τ. τόπον οὗ T. B. II Ed pr οὗ eli- 

minavi, ὃν τόπον καὶ ἁπλῶς βιβλία ἐκάλουν οἱ "Avr. ὥςπερ ABCL | 21 γέλτη IT | 
24 ᾿Αντιφάνης ΕἾ, ἀριετοφάνης SABOC | 26 τῶν] δὲ AB | 28 ueckóvia IL AB | 

κρέα] οὐρέα A || 29 ὠνίων A ὄνων II | 30 ἀεωτεῖα] ἀγωγεῖα AB 

4. 5 nemo invenit | 6 cf Wilamowitz Curae Thucyd p 7. 1 || 8 Aign6po] Aelius 

Dionys Schw p 187,17 (λείβηθρον) Phot Suid Hes || 28 ueuvóveia] Hes || 30 àcu- 
τεῖα BA 24 Athen 168 Ὁ | 31 cxpageio] IX 96 | ματρυλεῖα Harpocr Phot Hes 
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μέρη δὲ πόλεων καὶ κατάγειοι oikrceic καὶ ceipoi καὶ φρέατα καὶ 

λάκκοι, τάχα δὲ καὶ λίμναι καὶ προλιμνάδες καὶ ποταμοὶ καὶ ἄνδηρα 

ποταμῶν καὶ ὄχθαι καὶ γέφυραι καὶ πυλίδες καὶ ψαλίδες. ἔςτι δὲ ἣ 

ψαλὶς εἶδος οἰκοδομήματος᾽ [Pf] που καὶ ζοφοκλῆς ἐν Λακαίναις (fe 938)'] 

λέγει" 
ῇετενὴν δ᾽ ἔδυμεν ψαλίδα κοὐκ ἀβάρβαρον.""} 

ῇαλλὰ μὴν καὶ Πλάτων ἐν τοῖς Νόμοις (947 D)* ᾿ἱθήκην δ᾽ ὑπὸ γῆς" 

αὐτοῖς εἰργαςμένην εἶναι ψαλίδα προμήκη λίθον." 

βέκ δὲ τῶν τῆς πόλεως μερῶν καὶ  λέεχαι καὶ πιθῶνες, ὡςΐ 

ἱΕὔπολις (I p 366. 481 Ko) ῥὠνόμαζε "], καὶ οἰνῶνες, ὡς Ξενοφῶν 
(Hellen IV 2. 6). Υ 

trà μὲν οὖν πολλὰ ἐργαςτηρίων, οἷς ἀπὸ τέχνης ἑκάςτης πρός- 1} 

Li ὕύκειται τοὔνομα, ἐν τοῖς περὶ τεχνῶν ἔςτι προειρημένα (VI 15) “ΜΠ 

ἱμέρη δὲ πόλεως καὶ πανδοκεῖον καὶ ξενὼν [καὶ ὡς ἐν Ἰνάχῳ (fg 252) 
LUCogpoxAMjc!] ᾿πανδόκος £evócracic καὶ [crácic] ἵππων, ὡς ᾿Εὐριπίδηςἢ 

μέν Ἱππολύτῳ καλυπτομένῳ (fg 442)"}} 

ἵὕπρὸς ἵππων εὐθὺς δρμήςας ε«τάειν."} ἢ 

ἱΛυείας δὲ έν τῷ ὑπὲρ ᾿Αχιλλείδου (p 182. 56 Tur) φόνου"! etpnkev? 

iWrmocráciov. καὶ «ταθμὸς δ᾽ àv καλοῖτο ἣ τῶν ὑποζυγίων ε«τάεις, ἢ 

I καὶ κλείειον παρὰ τὸ κεκλεῖςθαι᾽ H ἀφ᾽ [1 οὗ καὶ αἱ θύραι κλειςειάδες. 1^ 

ἡ βοΟὐ φαῦλον δ᾽ ἂν εἴη βραχέα καὶ περὶ νομιςεμάτων εἰπεῖν᾽ T 

τὰ μὲν yàp περὶ τραπεζίτας κίβδηλόν τε kai ἐπίςημον νόμιομα 

ἐρβῥἔχεις προειρημένα (III 86), κωλύοι δ᾽ ἂν οὐδὲν eun τε καὶ μέρη} 

ῥῇῥνομιεμάτων ὁρίςαεθαι. 1} Πλάτωνι (Soph 223 D) μὲν γὰρ" καὶ τέχνη 

τις ἔςτι OM UOTE QN καὶ νομιςοματοπωλικὸν πρᾶγμα᾽ εἰ δὲ 10) 

ἱτάλαντον uéyicróv écri χρυςείου καὶ ἀργυρίου μέρος, ἐναρμόςαι àvj 

iicuc εἰς τοῦτο καὶ [f] Anuocévouc (fg 51) πεντηκονταταλαντία. pá-j 
[otov δὲ αὐτὴν κατὰ τὸ προκείμενον cxfjua αὔξειν T€ καὶ ἐλαττοῦν "ἣ 

4 λακέναις II || 7 γῆν II || 8 λίθων Plat cdd, unde usque ad ΤΤαλλάδας 8 76 

p 168,16 om $ lacuna non notata, praebet F | 12 oic] eic F || 12.13 πρόκειται 

cdd, corr Charitonides | 17 ἵππον F | 19 ímmócracv F || 20 τὸ ἄλλως κεκλῆ- 

com F | ἀφ᾽ add Dindorf | xAncióóec F | 285 νομιςμαποιϊκή x. νομιςματοποιητι- 
κὸν ἃ πολικὴ vouicuáruv. καὶ vóuicua τὸ πολικὸν F | 27 πεντηκοςτοταλαν- 

Tia ἃ 

2 λάκκοι] X 31, Schol Aristoph Eecl 154 ΒΑ 276.20 Phot | 2.3 ἄνδηρα 
ποταμῶν Harpocr (Suid) Phot | 3 πυλίς] Plato Lys 203 A Isaeus VI 20 || 8 ψαλίς] 

Suid* | 9.10 cf VI 15. || 10 οἰνῶνες Hes | 20 κληςιάδες sic Hes | 25 cf VII 170 | 
27 Phot (Bachm L Etym M) s τάλαντον. . . Anuoc8évnc qnd πεντηκοντοταλαντία 

sed 1 postea insertum ἃ m pr, respicitur Dem Sym 19 ubi ἑξηκονταταλαντία 

(Naber) 
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[xoi γὰρ ἑκατονταλαντίαν ἔςτιν εἰπεῖν κατὰ ὑφήγηςιν τοῦ προει-" 
tif'onuévou'l'] καὶ δεκαταλαντίαν καὶ ἀπὸ παντὸς ἀριθμοῦ πλείονός re 

. [xai ἐλάττονος, ὅπου [μὴ τὸ δύεφθεγκτον καὶ τὸ τραχὺ πρὸς τὴν 

ἱἀκοὴν ἐμποδίζοι. τὸ δὲ τάλαντον ἦν μὲν καὶ ςταθμοῦ τι ὄνομα, ὅθεν ἢ 

$ [xoi παρὰ ᾿Αριετοφάνει ὑβέἔετιν εἰρημένον (Ran 196}}}} 

[ἀλλ᾽ fj ταλάντῳ μουεικὴ κριθήςεται, ἢ 

ἑκαὶ τὸ Ὁμηρικὸν (Θ 69 X 209) 

ἱβκαὶ τότε δὴ} χρύςεια πατὴρ ἐτίταινε τάλαντα .ἧ 

ὑπ βτοῦτο μὲν αὐτῶν τῶν «ταθμῶν τοὔνομα “Ἵ τὸ δὲ ἐν ταῖς Κράτητος} 53 
:0 τόλμαις (I p 140. 32 Ko)! 

Li πρῶτα μὲν ταλαντιαῖος ὅςτις ἔςτ᾽ αὐτῶν λέγε" 

ἱ ἄδηλον εἴτε τιμὴν εἴτε ῥοπὴν λέγει, ώςπερ ὅταν ᾿Αλκαῖος ὁ xu-"]5 
t uukóc ἐν Ἐνδυμίωνι (I p 759. 12 Ko) εἴπῃ νοςημάτων ταλαντιαίων."}} ἢ 
t1 μὲν γὰρ ᾿Αντιφῶντος ταλάντωεις (fg 119 BI?) τὸ βάρος δηλοῖ, T15 

15 [xoi ὁ ᾿Αριετοφάνους ἐν Δράμαειν ἢ Κενταύρῳ (fg 216) λίθος δε-" 1 
ἡ βκατάλαντος" ἢ]. ἠδύνατο δὲ τὸ τοῦ χρυςίου τάλαντον τρεῖς xpu-j 

$coüc ᾿Αττικούς, τὸ δὲ τοῦ ἀργυρίου ἑξήκοντα μνᾶς ᾿Αττικάς. ἦν δὲ 54 

ixoi ἀριθμοῦ τοὔνομα, ὅπου καὶ πολυτάλαντος ὃ πλούειος καὶ πολυ- 

ἱτάλαντον πρᾶγμα τὸ πολλοῦ dviov* καὶ παρ᾽ Ὁμήρῳ (C 507); 

20 ixeiro δ᾽ ἄρ᾽ ἐν uéccoici δύο xpucoio τάλαντα. ἧ 

ἱδιτάλαντον δ᾽ ἂν εἴποις κατὰ Δημοςθένην (XXVII 64) καὶ τριτά- ἢ 

— fAavrov {{᾿ καὶ! δεκατάλαντον, (xoi ἡμιτάλαντονδ, ὡς Ὅμηρος (Y 196) 

βάλλά τοι ἡμιτάλαντον ἐγὼ χρυςοῦ érmi0ncu." 

βάρχαία δ᾽ fj χρῆεις καὶ fj τοῦ ἱπέμπτον ἡμιτάλαντον καὶ τρίτον ἧμι-ἢ 

86 τάλαντον καὶ ἕβδομον fjuróAavrov': ὑτὸ δ᾽ rjv] τέτταρα ἥμιευ Prá- 1] 
ἥλαντα! ἢ δύο ἥμιευ ἢ ἕξ fiutcu* καὶ ὅλως ómócrov φήεει τις eivai] 

ἵτὸ ἡμιτάλαντον, τὸν πρὸ αὐτοῦ ἀριθμὸν ὁλόκληρον εἶναι δεῖ, ἐὰν ἢ 55 

iuév ἕβδομον, τὸν ἕξ, ἂν δὲ τρίτον, [ τὸν [ δύο, εὺν δὲ τούτῳ τὸ ἥμιευΐ 

1.2 ἑκατονταλάντια --- δεκαταλάντια F | 2 καὶ ἀπὸ] αὐτίκα ἀπὸ F | 3 δύς- 

φατον À || 6 ταλαντομουεικὴ ςταθμιθήςεται F i e «ταθμήςεται quod. Aristoph cdd, 

κριθήςεται etiam Phot | 7. 8 ἣν δὲ xoi αὐτῶν τῶν «ταθμῶν ὄνομα, ὡς τὸ Ὁμηρικὸν 

xpucéa A BCL || 11. 12 ἄδηλον λέγε F Ed pr | 12 τροπὴν F Ed pr || 15 ᾿Αριετοφάνης 
F Ed pr corr Bekker | 16 τὸ χρυςοῦν τ. A || 17 ᾿Αττικούς] ἀργυροὺς À || 24 δ᾽ ἡ] 

δὲ Bekker | 25.26 ἡμιτάλαντα 4 || 26 ὅλως] ὁ λόγος F | ὅτ᾽ ἂν φῆ τις F. | 

ómócov ABCL corr Bekker || 27 δεῖ, éàvl δίψαν F | 28 τὸν ἕξ] τὸ ἕξ F corr Bekker | 

τὸν δύο] τὰ ὃ. AB τὸ ὃ. CL corr Bekker 

4—8 et 12 οὐ 18—22 et 24 — p 162,3 Phot (Bachm L Etym M) s τάλαντον | 

24 τρίτον ἡμιτάλαντον Didymos cf M Schmid p 3488q || 26. 26 ἕβδομον ἡμιτάλαν- 

τον τὰ ἕξ íjuicu τάλαντα Hes cf Herdt I 50 

Lexicogr. Graeci IX: Pollux ed. Bethe II 11 
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ἱπάντως ἐπαριθμεῖν. φίλον δὲ τοῖς ἀρχαίοις καὶ τὸ ἕν ἥμιευ TáAav-j 

ἧτον τρία ἡμιτάλαντα λέγειν, ὡς καὶ τρία ἡμίμναια τὴν μίαν ἡμίςειαν ἣ 

iuvüv. ὅτι δὲ παρὰ τοῖς ἐφ᾽ Ὁμήρου ὀλίγον τὸ τάλαντον ἠδύνατο, ἣ 

ἱμάθοις ἂν ἐκ τῆς ἱπποδρομίας, ἐν fj τῷ μὲν τρίτῳ τὸ ἀθλόν écmij 

ἱλέβης (Ῥ 261), τῷ δὲ τετάρτῳ δύο χρυςοῖο τάλαντα (269). ἣ E 

th μνᾶ δ᾽ ἐετὶ τὸ μέγιετον τῶν τοῦ ταλάντου μερῶν, ὡς eicj 

ἱ ὄνομα κατακερματίςαι λύςαντα τὸ τάλαντον, ἐπεὶ καὶ τρίτον ἂν εἴποις ἢ 

ἱταλάντου [koi τέταρτον, καὶ τριτημόριον ταλάντου" καὶ τεταρτη-ἢ 

ἡμόριον Ϊ τὰ δὲ τοιαῦτα μέρη écriv ἐξ ἀριθμοῦ δηλούμενα, ἀλλ᾽ οὐκὶ 

ἐξ ὀνόματος. ἦν δὲ καὶ f] μνᾶ «ταθμοῦ τε ῥῥδμοῦ"! καὶ νομίεματοςΐ 10 

ὄνομα οὗ τὸ ἥμιευ ἡμίμναιον " κἂν τρίτον ἡμίμναιον εἴπῃς, δύο καὶ 

᾿ἡμίςειαν μνᾶν βέρεϊς}" καὶ ευντιθέντες δὲ τὴν μνᾶν ἔλεγον, ὥςπερ ϊ 

ἱ Ἡρόδοτος μὲν ἐν τῷ πέμπτῳ βιβλίῳ (71) δίμνως εἴρηκεν, ὁ δὲ Avu-3 

icíac ἐν τῷ κατὰ Αὐτοκράτους (p 181. 52 Tur) τετύχηκε δέ μοι καὶΐ 

ieikocíuvuc épavoc.'j 15 

(ó δὲ xpucoüc «τατὴρ μνᾶν ἠδύνατο᾽ kai γὰρ ἐν τοῖς icrauévoicj 

τὴν μνᾶν τῆς ῥοπῆς «τατῆρα ὀνομάζουειν, καὶ ὅταν εἴπωςι πεντα- 

ἱςτάτηρον, πεντάμνουν δοκοῦει λέγειν, (hoc ἐν τῇ ζωεικράτους TTo-T15 

ἱβρακαταθήκῃ (III p 991. 1 Ko)'T] 

tif órav γάρ, οἶμαι, λευκὸς ἄνθρωπος παχύς 1} 30 

ἱβάργὸς λάβῃ δίκελλαν, εἰδὼς τρυφᾶν," 

ἐξ πενταςτάτηρον, γίγνεται τὸ πνεῦμ᾽ ἄνω." 

Lécri- μέντοι καὶ νόμιεμα «τατήρ, ['üc ὅταν Rm) ÜL'Apicrogávnce! 

(Plut 811) 
Li cro fpc δ᾽ oi θεράποντες ἠρτιάζομεν "15 28 

LO τὸ γὰρ ἐν τοῖς Βατράχοις (immo Roo 112,5) ᾿Αριετοφάνους ἀμ-"}} 
ὑβφίβολον, ἱεωτηρίας τετραςτατήρου;,᾽ εἴτε ῥοπὴν εἴτε ἀριθμὸν λέγει." 

ἱ Εὔπολις δ᾽ ἐν μὲν Δήμοις τὸ νόμιςομα δηλοῖ λέγων (I p 281. 112 Ko)! 

iéxuv craTfjpac χρυείου TpicyiMouc, 

iév δὲ Ταξιάρχοις τὴν ῥοπὴν λέγει" (I p 321. 252 Ko) 30 

ἡ ὅτ᾽ ἦν μέντοι νεώτερος, κρόκηςΐ 

imévre craTfjpac εἶχε, voi μὰ τὸν Δία, 

νῦν δὲ ῥύπου γε δύο τάλαντα ῥᾳδίως. ἣ 

1.2 ἡμιτάλαντον xoi τρ. F | 4 τὸ τρίτον CF || 10 ὅμοιον Ε' || 11 ἡμίμναιον] 

ἡ μνᾶς F | eic δύο ABO | 12 ὡς A | 13 πέμπτῳ] ZU A | δίμνως] mevrácn- 
uoc F | 18 ὑποκράτους F corr e IV 173 Jungermann | 21 εἰωθιὺς Scaliger || 

28 'Apicropávnc Ed pr sol | 29 ἔχω F | 31 μὲν vew. F | 33 δε γε ῥύπου A | 

Ye] μὲν F 

27 τετραςτατήρου] Suid 
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ἱκαὶ oi μὲν Aapeikol ἐκαλοῦντο crarfjpec, oi δὲ Φιλίππειοι, οἱ δ᾽ ᾿Αλεξ- ἢ 

ἱάνδρειοι, χρυςοῖ πάντες ὄντες. καὶ εἰ μὲν χρυςοῦς εἴποις, προς- 

᾿ ξυπακούεται [δ᾽ «τατήρ, [ei δὲ «τατήρ ἷ, οὐ πάντως [!6/] xpucoóc. ᾿Αναξ- ἢ 

ἱανδρίδης δ᾽ ['év ᾿Αὐχίςῃ"} (IL p 137. 5 Ko) καὶ ἡμιχρύεους λέγει. τὰΐ 

5 δὲ «τατῆρος ἄξια «τατηριαῖα φαίης ἄν, ὧς Θεόπομπος ἵὲν Καλ-"}}} 
ἐββλαίεχρῳ (I p 738. 21 Ko); 

ἱ βοὔ gncv εἷναι τῶν ἑτέρων τὰς μέςας "ἢ 

t f crommpiatac.!T] 5 

if μνᾶ δ᾽ εἶχεν fj ᾿Αττικὴ δραχμὰς ἑκατόν, ὼς ἀκριβέετατα" 1} 

.10 ff βέἔςτιν ἐν τοῖς Εὐπόλιδος Κόλαξιν (I p 298. 149 ΚΟΥ ἢ 

ἱβδεῖπνον θὲς ἑκατὸν δραχμάς. ibo" 

ἐμ  βεῖτα ἐπιφέρει" ἢ 

ἱβ βκόλαξιν οἶνον θὲς ἑτέραν μνᾶν" 

ἱ βδῆλον ὅτι μνᾶν εἴρηκεν καὶ τὰς ἑτέρας ἑκατὸν δραχμάς." fj μέν- ἵ 

τὸ ἧτοι δραχμὴ εἶχεν ὀβολοὺς ἕξ᾽ ὅθεν καὶ ἐπωβελία τὸ ἕκτον τοῦ τι- 

ἡμήματος. καὶ τὸ δραχμῆς ἄξιον δραχμιαῖον, ὡς ἐν ᾿Αριετοφάνουεΐ 

ἑ Ὁλκάειν (fg 425). ἦν δὲ οὐ δραχμὴ νόμιεμα μόνον, ἀλλὰ καὶ πεντη- 

ἱκοντάδραχμον (xoi rrevrábpoxuov] παρὰ Κυρηναίοις καὶ τετράδραχμον ἣ 

ἱἐκαλεῖτο καὶ τρίδραχμον καὶ δίδραχμον. τὸ παλαιὸν δὲ τοῦτ᾽ ἦνΐ 

20 ἢ ̓Αθηναίοις νόμιεμα, καὶ ἐκαλεῖτο βοῦς, ὅτι βοῦν εἶχεν ἐντετυπωμένον. 

εἰδέναι δ᾽ αὐτὸ καὶ Ὅμηρον (Z 236) νομίζουειν εἰπόντα ᾿ἑκατόμβοι᾽ ἢ 

— f£évveaBotuv.' καὶ μὴν κἀν τοῖς Δράκοντος νόμοις ἔςτιν ἀποτίνειν 

ἑεἰκοςάβοιον᾽ καὶ ἐν τῇ παρὰ Δηλίοις θεωρίᾳ τὸν κήρυκα κηρύττειν ἧ 

ipacív, ὁπότε δωρεά τινι δίδοται, ὅτι βόες τοςοῦτοι δοθήςονται αὐτῷ, f 

25 καὶ δίδοςθαι καθ᾽ ἕκαςτον βοῦν δύο δραχμὰς ᾿Αττικάς᾽ ὅθεν ἔνιοι Δη- ἢ 

ἡλίων ἀλλ᾽ οὐκ ᾿Αθηναίων ἴδιον εἶναι νόμιμα τὸν βοῦν νομίζουειν. ἣ 

ἐντεῦθεν δὲ καὶ τὴν παροιμίαν εἰρῆεθαι τὴν 'Boüc ἐπὶ γλώεςςῃ βέ-ἢ 

iBnkev, εἴ τις ἐπ᾽ ἀργυρίῳ ειἰωπήςειεν. ἦν μέντοι, ὡς '"ApicroréAnc? 

i(fg 529) φηείν, ἐν Κυρήνῃ καὶ τετραςτάτηρον καὶ ἡμιετάτηρον χρυςᾶ ἢ 

2 xpucoi δὲ F | 2.3 προςακούεται ALF προςακτέον B || 8. 4 ᾿Αλλεξανδρί- 

δης F | 5 «τατηρίδια F ABCL cf 116, recte Ed pr || 1 ἑτέρων F | 8 «τατηρίδας F, 

recte Ed pr | 10 ταῖς F | 12 εἴται F | 16 δραχμήδιον F. || 19 τοιαῦτα --- 20 νομίς- 
ματα F | 22 évvéaufo: Α || 23 εἰκοςάβοιον cf Hom x 567 δεκάβοιον F || 27 γλώς- 

cnc F | 28 εὐωπῴη AC εἰωπών BL || 29 μυρρήνη Α | τετραςτατὴρ Ε' rerpacrá- 

Tnpov xoi «τατὴρ ABCL «erp. διςτάτηρον  Valekenaer 

9sqq exscripsit Schol Lucian Jov trg p 66.10 Rabe | 21 cf Suid p 488. 

10.11 Adler Hes | 27.28 cf Diogenian paroem III 48 Schol Aeschyl Ag 80 

Schol Φ 79 (BD) 
11" 
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164 Βιβλίου Θ΄ 62—65 

ivouícuara. τῆς δὲ δραχμῆς τὸ fjutcu ἡμίδραχμον καλεῖται, καὶ τρίτον ἧ 

thutopaxuov [oi δύο ἥμιευ δραχμαί. ἢ 

Pro δ᾽ ἡμίδραχμον [, καὶ τριώβολον ἂν καλοῖς, οἱ μέντοι ὀκτὼ ἣ 

ὀβολοὶ ἡμίεκτον ἂν [ῥὀνομάζοιντο, ὼς φηςεὶν ἐν Λαμίᾳ Κράτης "}ἢ 

(I 186. 20 Ko) " 

ti Rutexróv écrit xpucoó, μανθάνεις, ὀκτὼ óBolot^ i, : 

inv δὲ καὶ τριώβολον καὶ ᾿διώβολον εἴδη νομιεομάτων ᾿Αττικῶν, τὸ 

Puév διϊώβολον ἔχον ἐντετυπωμένην γλαῦκα καὶ ἐκ θατέρου πρός-ἢ 

ἧωπον Διός, τὸ δὲ τετρώβολον τὸ μὲν πρόετωπον ὁμοίως, δύο δὲ τὰς 

ἱγλαῦκας. ἀλλὰ τὸ μὲν τετρώβολον καὶ τριώβολον ἐν τῇ xprüjcet τέ-ἶ 

ἵτριπται᾽ τὸ δὲ διώβολον ὡς ἐπὶ πολὺ λύοντες ἔλεγον, ὡς Δημοςθέ-ἢ 

ἵνης (XVIII 28) “Ῥάλλ᾽ ἐν" τοῖν δυοῖν. ὀβολοῖν έθεώρουν ἄν, ei μὴ" }ἢ 
ἱ τοῦτ᾽ ἐγράφη. ἔςτὶ δὲ καὶ τὸ διώβολον έν Αἰολοείκωνι ᾿Αριετο- 1} 

ἱρβφάνους (p 393. 8)}}} 
tüfórep λοιπὸν μόνον ἦν ἐν τῇ γνάθῳ! ηΠ!ὶ | T 
ἱβδιώβολον, γένοιταί μοι δικόλλοικον."}}ἢ 

T 

ἱπαρὰ μέντοι Θεοπόμπῳ ἐν (τρατιύώτιει (I p 148. 55 Ko) καὶ τὸ denn. 

$BoÀlov λαμβάνειν τετρωβολίζειν ὠνόμαεται .ἣ 

iif καίτοι τίς οὐκ ἂν εἰκὸς εὖ πράττει TerpufoMZuv,' | 

ἡ βεὶ νῦν γε διώβολον φέρειν ἀνὴρ τρέφειν vuvoiko;' lj 0. ἡ 

ἵἱτὸ δὲ τοῦ ὀβολοῦ ἥμιευ ἡμιωβόλιον, καὶ ἡμιωβολιαῖον τὸ TocoUrov? ; 

(i viov, ὡς ἐν τοῖς Βατράχοις ᾿Αριετοφάνης (554) ἢ 

ἱ καὶ κρέα γε πρὸς τούτοιειν ἀνάβραςτ᾽ εἴκοςιν"} 

tPàv' ἡμιωβολιαῖα." 

έν δὲ τῷ ᾿Αναγύρῳ (fg 48) τὰ τρία ἡμιωβόλια [ τριημιωβόλιον εἴ- ἢ 25 

ἵρηκεν ἢ 
, 

ἐγ ἐν τῷ «τόματι τριημιωβόλιον yov] 

Preraprnuópiov καὶ κατὰ ἀποκοπὴν ̓  ταρτημόριον ὠνομάζετο", οὗτοιϊ 

8 τριοβόλιον F | 8 ὀβολὸς ἐντετ. ἔχων F | 16.17 γένηται μοι. παρὰ 

Ed pr | 16 δικόλλυβον Bergk τρικόλλυβον Kaibel clIX 72 sf || 18 τριωβολίζειν A | 

20 φέρει Ed pr γυναῖκαν F | 21 ἡμιοβόλιμον AC ἡμιωλιμαῖον L || 21. 22 fu. τὸ 

τοῦ μείζωνος ὡς F | 24 ἡμιωβόλαια C ημίω καὶ Mata F || 25 ἀργύρω ABC | 

τριωβέλιον L τριημιοβολιαῖον F | 29 ταρτημόρον CL ταρτηβολίον F 

δ μέντοι ὀβολὸς ὀκτὼ χαλκοῦς εἶχεν, καὶ oi μὲν δύο χαλκοῖϊ 

: 

| 

1.2 τρίτον ἡμίδραχμον] — Harpocr. Aliter B A 306.19 Phot Schol Aristoph 

Nub 989 Hes | 18 τετρωβολίζειν] Errat Pausan Lex ap Eustath 1405.28 — 211, 

16 Schw (Phot) | 21 ἡμιωβόλιον] Suid Hes | 29 τεταρτημόριον Harpocr Phot | 

ταρτημόριον] Phot Hes 
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ἴδ᾽ ἂν εἶεν xai δίχαλκον — ὅτι ἦν τοῦ ὀβολοῦ τέταρτον, oi δὲ τέτ- ἢ 

ἵταρες χαλκοῖ ἡμιωβόλιον, οἱ δ᾽ ἕξ χαλκοὶ" τριτημόριον, ὅτι τὰ τρία ἢ 

μέρη écri τοῦ ὀβολοῦ" οἱ δὲ καὶ τριταρτημόριον αὐτοὺς ὠνόμαζον ὡς 

ἵἱτρία τεταρτημόρια ἔχοντας, {ὅτι δὲ τοὺς ἕξ χαλκοῦς τριτημόριον 1} 

5 i l'vópaZov, ἔετιν εὑρεῖν ἐν τῷ Φιλήμονος ζαρδίῳ᾽ (II p 498. 14 Ko)'t 

χαλκοῦς [ ὀφείλεις πέντε μοι᾿ μέμνηςο; ἐγώ} 

ii coi πέντε χαλκοῦς, có δέ μοι τριτημόριον.""} 

ἐμ ὑτοὺς ἕξ ἀποδοὺς τοὺς πενταχάλκους ἀπόλαβε. 1} 

M'Ükoi ἔτι capüc ἐν τῷ ΤΠιττοκοπουμένῳ (II p 494. 65 Κο 

/10 ifÜiboU mápecriv, ὡς δρᾷς. rpvmmuópov'] 
iiéxacroc ὑμῶν ἦλθεν eic τέτταρες Ἐ} 

ἡβῥεἴΐληφεν ἡμῖν obrui τριώβολον. }} 

ii rerráüpuv γὰρ καὶ etxoci χαλκῶν ὄντων ἐν τῷ τριωβόλῳ, ἕξ ἑκάςετῳ 1} 
tiM rívovrat χαλκοῖ τέτταρειν οὖςειν, οὗς εἴρηκεν τριτημόριον. "ἢ ὅταν ἢ 

15 l'uévroi] Θουκυδίδης (II 98. 4) εἴπῃ ἱτριτημόριον [66 μάλιετα"} ἱππικόν, ἢ 
ἱτὴν τρίτην μοῖραν εἴρηκεν. ὁ δὲ Ἡρόδοτος (I 211) τριτημορίδα. τὸ 

16€ παρὰ ] Φιλήμονι (II p 498. 14 Ko) τριτήμορον τεταρτημόριον xaAei; 

βένίοτε! Πλάτων (I p 666. 258 Ko). ὅτι δὲ οἱ τέτταρες χαλκοῖ ἡμιω- ἢ 
ἱβόλιον eicív, ἐν τῷ αὐτῷ δράματι Φιλήμονος ἔςτιν᾽ (II p 494. 64 Ko)? 

20 ὀβολοῦ τὸ πρῶτον ἡμῖν ἐνεχθὲν ἣ 

(koi τεττάρων χαλκῶν μετὰ ταῦτα. καὶ μάλα ΐ 

E iTrpf ἡμιωβόλι᾽ écrt^ χαλκοῦ θερμὸν fjv.j 

' fév τούτῳ καὶ πολλὴν ἀπορίαν τις àv ἐπιλύςαιτο, ὑπὲρ ἧς οἶδα ἣ 

ἱπολλάκις ἀμφιεβητήςας, εἰ παρά τινι τῶν ἀρχαίων θερμῷ χρωμένούςεΐ 

25 {{ ἐπὶ τι πιεῖν ἔςτιν εὑρεῖν"] καὶ τὰ μὲν παρ᾽ Ὃμήρῳ πολλὴν εἶχε τὴν 

iàcóágeiav. καὶ γὰρ εἴ τις τοὺς αἴθωνας λέβητας (I 123) παρὰ τοὺς 

᾿ἀπύρους λέβητας ἀντιτιθεὶς οἴοιτο τούτους ἐπὶ θερμοῦ ὕδατος παρα- 

ickeufj εὐτρεπίζεςθαι, ταὐτὸν [àv εἶεν [ οὗτοι τῷ ἐμπυριβήτῃ τρίποδι 

1(W 202), ὃς ἐπὶ λουτροῖς ἐθερμαίνετο, ὧν fj χρῆεις [rjv] οὐκ ὀλίγη 7$ 

so ἵπαρ᾽ Ὁμήρῳ μὲν γὰρ") οὐδὲ κρέα ἑφθὰ τῶν ἡρώων τινὲς ἤεθιον, ἣ 

ἱκαίτοι αὐτοῦ γε τὴν τοιαύτην ὀψοποιίαν εἰδότος, ὅταν φῇ ( 362) 

1 ὅπερ F | 8 τεταρτημόριον ABCL || 4 ἑξαχάλκους Ε' | 6 χαλκοῦς Ed pr sol | 

9 cagécrepov eorr Charitonides || 11 réccopec F, recte Ed pr || 13 χαλκῶν Hemsterhus . 

ὀβολῶν F Ed pr | 16 τρίτην μερίδα FABL τριτημερίδα C corr Kuehn || 17 τριτη- 
μόριον xai τετρ δὲ καλεῖ À | τεταρτήμορον FCL | τριταρτημόριον Bóckh Arch 

Zeitg 1847. 44 | 21 μῆλα A | 22 τριοβολιαῖαν Ε' τριημιωβολιαία CL | 26 àcpá- 

Aeiav ABCL | 27 ἐπὶ] ἀντὶ F 

4 τριτημόριον Harpocr Phot (Suid) Hes Et M 753. 50 BA 806, 21 I 5 cf 
IV 165 || 30 cf Platon Rpbl 404 C, schol A ad Φ 362 

-7 
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tuc δὲ λέβης ζεῖ ἔνδον ἐπειγόμενος πυρὶ πολλῷ, 

ἱκνίςῃ μελδόμενος ἁπαλοτρεφέος εἰάλοιο. 

69 ἱπερὶ μέντοι τοῦ πότου, παρ᾽ Ὃμήρῳ μὲν οὐχ οἷόν τ᾽ ἦν ἀνευρεῖν ἣ 

1 

11 

[2] 

10epuóv ὕδωρ ἐπὶ πότῳ, παρὰ δὲ τοῖς ἀρχαίοις ἰατροῖς xai yàp Órav] 

ἵβῇειν ὀςτέοιειν ὀδοῦςειν ἐγκεφάλῳ, δῆλον ὡς οἶδε τὴν τοῦ θερμοῦ} 

ἱῇαροεφορὰν τοῖς ὀδοῦςειν. ἐγὼ δὲ τὸ ἐν ταῖς Θεςμοφοριαζούςαις "} 
TA 330) ᾿Αριετοφάνους εἰρημένον “τὸ χαλκίον θερμαίνεται᾽ οὕτω" 
tX, ruc ἤκουον ὡς εἰς πότον εὐτρεπιζομένων τῶν γυναικῶν. ταὐτὸν ""} 

ἰδὲ τοῦτο καὶ ἐν τοῖς Εὐπόλιδος Δήμοις (I p 286.108 Ko) ἔςτιν } τὸ 

iiCeipnuévov. ἀλλ᾽ ὅτι οὐδὲ τοῦτο ἀποχρῶν ἐςτὶν eic πίετιν τῆς} 

tM? To0 θερμοῦ móceuc, ὑπηναντιοῦτό μοι τὸ ἐν τοῖς ᾿Αριετοφάνους"} 

tPUFeuproic (fg 107) capüc ἐπὶ λουτροῦ eipnuévov;']^] 

ἐξ dcreuc νῦν eic ἀγρὸν χωρῶμεν, ὡς πάλαι δι} 

ἱβῥημᾶς ἐκεῖ τῷ χαλκῷ ἐν λουεαμένῳ κολάζειν.""} TE 

iP rovri μέντοι τὸ παρὰ τῷ Φιλήμονι (II p 494. 64.3 Ko) χαλκοῦ"! 
i θερμὸν ἦν᾽ cuvrarróuevov τῷ πιεῖν ἄντικρυς δηλοῖ τὴν τοῦ θερ- ἘΠ} 

ἡ μοῦ πόειν: καὶ γὰρ τὸ λεπτὸν τοῦ νομίεματος οὐ λουτροῦ icta 

ἡῇβἀλλὰ πότου uérpov.']^T 

καὶ πεντέχμαν ἡ, δὲ τοὺς πέντε χαλκοῦς ['ivouacuévouc εὕ-"} ἢ so 

ἵβρομεν ἐν ταῖς} ᾿Αριετοφῶντος Διδύμαις βὴ Πυραύνῳ" (II p 276.2 Ko)5 

ἔπειθ᾽ ἥπάτια καὶ νῆςτίν τιναΐ 

impocéOnkev, οἶμαι, πεντέχαλκον προελαβών.ἢ 

iei] δ᾽ ἂν καὶ εύμβολον βραχὺ vóuicuá τι ἢ ἡμίτομον νομίς- 

iuaroc. ὃ γοῦν Ἕρμιππος ἐν μὲν Φορμοφόροις (I p 242. 61 Ko) λέγειΐ ss 

ἵἱπαρὰ τῶν καπήλων λήψομαι τὸ εύὐμβολον, 

ἱέν δὲ τοῖς Δημόταις (I p 228. 14 Ko)? 

tol μοι, τί δράςω cüuBolov κεκαρμένος; 

ἱκεκάρθαι ἔοικε τὸ fjuicu, ὥςτε ἢ ἐκ θατέρου μόνου" τετυπῶεθαιΐ 

ἱτοῦτο δεῖ τὸ νομιεμάτιον νοεῖςεθαι, ἢ διαιρεῖεθαι ὡς ἔχειν τὸ μέροςΐ so 

4.5 ὡς παρὰ Ἱπποκράτῃ ABCL | 15 ἐλλουςάμενον Ed pr | 21 Διδύ- 

.Mowc À | πυραύλῳ CL οὐλαυρῷ F, corr Kuehn cl X 104 || 22 ἐπίθηπατεῖα F 

ἡπάτια] iraMav A | 23 ευλλαβών F || 24 βαρὺ F || 24. 28. νομίεματι "utr. v. A 

νομιςμάτιον "utr. τι v. CLF corr Bekker | 25 ópuogópoic ACL | 28 otun F | 

29 κεκαρθαμένον δέοικετο ἡμιευ ματαίη ἐκ 0. F 

8 χαλκίον] BA 99.21 | ΒΑ 99.21 θερμαίνεεθαι | 10.11 Eupol fg in pa- 

pyro Lefébre — Suppl comic Demiafiezuk p 249 II* 

ἢ Ἱπποκράτης (Aphorism V 18) [Petr ᾿τὸ ψυχρὸν πολέμιον νεύροι- ΜΠ ὁ b 

LUPMEL CRUS poc SIRE CI tipo 

EDU aen d 

gir 
T 
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ἱἑκάτερον, τόν τε πιπράςκοντα καὶ τὸν ὠνούμενον, ἐπὶ ευμβόλῳ τοῦ ἢ 

ἱτὸν μέν τι προειληφέναι, τῷ δὲ ἐνοφείλεςθαι. διελέγχουει [δ᾽ αὐτὸ" }ῇ 

ἕεμικρόν τι δύναςθαι ᾿Αριετοφάνης μὲν ἐν ᾿Αναγύρῳ λέγων (fg 44)} 

ἱτοῦτ᾽ αὐτὸ πράττω, [δύ᾽ ὀβολὼ καὶ cóuBoAovl 

δ ββύπὸ v] πικλίντρῳ. μῶν τις αὔτ᾽ ἀνείλετο; 

Ἄρχιππος δ᾽ εἰπὼν ἐν Ἡρακλεῖ γαμοῦντι (I p 680. 8 Ko)? 

ἀνδρῶν ἄριετος καὶ μάλιςτ᾽ ἐμοὶ ξένος, ἧ 

ἱβ ἀτὰρ παρ᾽ ἐμοί γ᾽ ὧν εἶχεν οὐδὲ εὐμβολον.}ῇ 

(fein δ᾽ ἂν καὶ κόλλυβον λεπτόν τι νομιεμάτιον᾽ Καλλίμαχος 

1) ἔξ (fg 85) γοῦν ἔφη, περὶ τῶν ἐν ἅδου λέγων, 1} 

(fex τῶν ὅκου βοῦν κολλύβου πιπρήεκουειν, " ἢ 

(fuc ἂν εἴποι τις τοῦ προςτυχόντος. ἔλεγον δέ τι καὶ τρικόλλυβον ἢ 

ioi ποιηταὶ «μικρὸν νόμιεμα (Comic III p 599. 1161 Ko).17 

Poi μέντοι τὸν βοῦν, τὸ ἐκ τοῦ TumUuoTOCc οὕτω κληθὲν vó-h 

15 PL μιεμα [ καὶ "Ounpov εἰδέναι νομίζοντες ἐν τῷ ᾿ἑκατόμβοι᾽ ἐννεαβοίων᾽ 1ἢ 

tZ 236), ὧς πρὸς ἀριθμὸν δραχμῶν τὴν ἀξίαν τῶν ὅπλων ἀντιτιμώ-"}} 

l'uevov, ὑπό τι εὔηθες) τοῦτο ὑπολαμβάνουειν 'Ounpu μάρτυρι, τὴν ἢ 

᾿ξ ἀλλαγὴν οὐ νομίεματι γίνεεθαι τὸ παλαιὸν ἡγουμένῳ ἀλλ᾽ ἀντιδόςει ἢ 
— ἢἰτινῶν, ὡς ὅταν φῇ (H 412)}}. 

20 ἱβ ἔνθεν ἄρ᾽ oiviZovro καρηκομόωντες ᾿Αχαιοί ἢ 

ἄλλοι μὲν χαλκῷ, ἄλλοι δ᾽ αἴθωνι ειδήρῳ,}} 

-- ξἄλλοι δὲ ῥινοῖς, ἄλλοι δ᾽ αὐτῇςει βόεςειν 7 

ἱ τὰς γὰρ βοῦς πρὸς τὰς ῥινοὺς ἀντιτιθείς, φανερός ἐςτι τὸ ζῷον Ἰἣ 

ὑξ ἀλλ᾽ οὐ τὸ νόμιεμα {ἰδηλῶν..}} 

25 καὶ μὴν τὸ TTeAomovvncíuv vópicual| χελώνην τινὲς ἠξίουν ἢ 

ἡβκαλεῖν ἀπὸ τοῦ τυπώματος᾽ ὅθεν fj μὲν παροιμία ἢ 

τὰν ἀρετὰν καὶ τὰν ςοφίαν νικᾶντι χελῶναι, ἢ 

iPRév δὲ τοῖς Εὐπόλιδος Εἵλωειν (I p 295.141) εἴρηται ᾿ὀβολὸν τὸν" 
ἱὲκαλλιχέλωνον.᾽ 11} 

1.2 τούτω μὲν ABCL τοῦτο δέ Ε' et τὸ δὲ ABCLF corr Bekker || 2 προς- 

εἴληφθαι F | 3 ἀναγήρω Ε' ἀργύρω A || 4 πράττων F | διωβόλω AB | 5 πικλιν- 

τρομον τίς F || 8 éuot πίν᾽ ἔχειν" ὁ δὲ cuu. F | 9 κόλυμβος F | 11 ὅκο ΟἿ, οἴκων A | 
κολλύμου A κολύβου F | πιπράςκουειν A. | 12 τριτοκόλυβον F | 17 ὡς ante ὑπό 

edd, del Bekker | 18 παλ. oicouévo CL oiviZouévw A || 21 ioxeem F | 22 ἄλλοι 

μὲν δὲ F | αὐτοῖει FL αὐτοῖς A || 23 ἀντιθεὶς FA 

9 κόλλυβος] Suid Hes || 11 fg 85 — Oxyrh Pap 1011.93 || 12 τρικόλλυβος! 
Eupol 288, 8 Aristoph Vesp 789 Hes | 14sqq cf Schol Hom Z 236 || 15 évveá- 

βοιον] Hes | 28 χελώνη] Hes | 29 καλλιχέλωνος] Hes 
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1608 Βιβλίου Θ΄ 74—77 : 

11 ἀλλὰ ἐμέντοι᾽ xoi κόρη νόμιεμα παρ᾽ ᾿Αθηναίοις ἦν, ὡς Ὕπερ- ἢ 

i]etonc ἐφηείν (fg 199 BI), τῷ παιδίῳ τῆς ἐν Βραυρῶνι ἱερείας τῶν" 
il'àva0nuóáruv τι λαβόντι παραβληθῆναι λέγων ἐπὶ πείρᾳ cuvéceuc'l? 

ἱ κόρην xoi τετράδραχμον., κἀπειδὴ τὸ τετράδραχμον ῥἐεἵλετο, δόξαι" 

ἱ διακρίνειν ἤδη τὸ κέρδος [oUvacOa.| τάχα δ᾽ àv εἴη κόρη, dcl 
᾿Π Εὐριπίδης ὠνόμαςε παρθένον ἐν (κίρωνι,] (fg 675) λέγων περὶ τῶν ἢ 
iléraipouciv ἐν Κορίνθῳ (fg 615)}} 

ilxoi τὰς μὲν ἄξῃ, πῶλον ἂν διδῷς ἕνα," 
ἱ τὰς δὲ ξυνωρίδ᾽ " αἱ δὲ κἀπὶ τεττάρων" 
ἱβφοιτῶειν ἵππων ἀργυρῶν. φιλοῦει δέ! ἢ 

ἱβτὰς ἐξ ᾿Αθηνῶν παρθένους, ὅταν φέρῃ" 
ἱ πολλάς." 

ἱβτὰς μὲν οὖν παρθένους λέτόι ἂν τὰς κόρας, αἷς ἐνεκεχάρακτο ᾿Αθη- "ἢ 

ἱβνᾶς πρόεωπον, ὅθεν τὸ νόμιεμα τοῦτ᾽ Εὔβουλος ἐν ᾿Αγχίςεῃ (II p 165.17; 

196 Ko) καλεῖ ΤΤαλλάδαςΐ, πῶλον δὲ τὸ vóuicua τὸ Κορίνθιον, ὅτι! 
ἔΠπΠήγαςον εἶχεν ἐντετυπωμένον. 

ἐἀλλὰ μὴν τὴν μὲν Αἰγιναίαν δραχμὴν μείζω τῆς ᾿Αττικῆς οὖςαν ---ἢ 

᾿δέκα γὰρ ὀβολοὺς ἑΑττικοὺς) ἴεχυεν --- ᾿Αθηναῖοι παχεῖαν δραχμὴν 

ἐκάλουν, μίςει τῶν Αἰγινητῶν Αἰγιναίαν καλεῖν μὴ θέλοντες᾽ τὸ bé] 

ἰχρυείον, ὅτι τοῦ ἀργυρίου bekamAóciov ἦν, ς«αφῶς ἄν τις ἐκ τῆς 

ἐΜενάνδρου Παρακαταθήκης (fg 383) μάθοι" ἐπροειπὼν γὰρ! 

ῥδλκὴν ταλάντου χρυείου cor, παιδίον," 

l'écrqka. τηρῶν," 

έπάγει μετὰ ταῦτα περὶ ταὐτοῦ λέγων (fg 384)] 

[μακάριος ἐκεῖνος δέκα τάλαντα καταφαγών." 

τὸ μέντοι τῶν ὀβολῶν ὄνομα oi μὲν ὅτι πάλαι βουπόροιςἾ 

PóBeloic ἐχρῶντο πρὸς τὰς ἀμοιβάς, ὧν τὸ ὑπὸ τῇ δρακὶ πλῆθος 

βἐδόκει καλεῖεθαι δραχμή, τὰ δ᾽ ὀνόματα καὶ τοῦ νομίεματος ὑμετα-" 

᾿'πεςόντοςἿ εἰς τὴν νῦν χρείαν ἐνέμεινεν ἐκ τῆς μνήμης τῆς παλαιᾶς "ἢ 

IPApicroréAc δὲ ταὐτὸν λέγων ἐν (ικυωνίων πολιτείᾳ (fg 580) εμί-"} 

l'xpóv τι καινοτομεῖ, ὀφελοὺς αὐτοὺς τέως ἢ ὠνομάςθαι λέγων, τοῦ" 

8 πύραν F | 6.7 m. τ. ἀτεράεἑων ἐν K, F m. τ. ἑταιρίδων τῶν ἐν K. A | 

8.9 τῶλον ἀναδεος ἐν várac F | 9 δέκα πητὰ ἐπὶ τεττ. F | 11 φέρει F | 

12 παλλάς F | 15 ἸΤαλάδος πῶλον πῶλον F | 17 Αἰγινέων Α | 18 ἣν 'AOnv. 
ACL | 20 5exacráciov A || 21 προκαταθήκης A || 23 ἔετη (ἔςτι coi L) κατηγορῶν 

CL || 25 τάλαντον II | 27 ófoXoic IL A | δρακὶ] δραχμῆ A | 28. 29 καταπεςόν- 

τος (ra S) II || 30 δὲ αὐτὰ II | ταυτὸ L || 31 xevoroueiv II 

4 δραχμή] Orion Etym 118. 19 Sturz s ὀβολός .οὗ Et M 613. 13 Plutarch 

Lysandri*" | 15 ἸΤαλλάδας] Phot Hes 

10 

-— 

2 

|. 

5 

0 
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| l'iév ὀφέλλειν δηλοῦντος τὸ αὔξειν, αὐτῶν δὲ διὰ τὸ εἰς μῆκος ηὐ-"} 

[ξῆεθαι ὧδε κληθέντων. ὅθεν καὶ τὸ ὀφείλειν ὠνομάςεθαι φηεὶν οὐκ!" 

 f'oib! ὅπως" ἐπὶ μέντοι τῶν ὀβελῶν ὑπηλλάχθαι τὸ φ εἰς τὸ B κατὰ! 

Ῥευγγένειαν." | 

5 Βυζαντίων γε μὴν εἰδήρῳ νομιζόντων ἦν οὕτω καλούμενος!" 

l'cibápeoc νόμιεμά τι λεπτόν, ὥςτε ἀντὶ τοῦ ἱπρίω μοι τριῶν χαλκῶν᾽" 

PAéreww ἱπρίω μοι τριῶν cibapéuv^ ὅθεν καὶ ἐν τοῖς (τράττιδος Μυρ-" 

ῥμιδόειν εἴρηται (I p 121. 36 Ko) 

[έν τοῖς βαλανείοις προκέλευθος ἡμέρα," 
“10 l'óro£ómaca γῆ ετρατιαὶ ειδαρέων."} 

εαιδηρῷ δὲ νομίεματι καὶ Λακεδαιμόνιοι χρῶνται, ἐκ πολλοῦ ὄγκου" 

l'óMyov δυναμένῳ ὄξει δ᾽ αὐτοῦ τὴν ἀκμὴν εἰς τὸ ἄτομον κατα-"} 

εβεννύουειν. τοὺς μέντοι (ζυρακουείους καττιτέρῳ ποτὲ ἀντ᾽ ἀργυρίου" 

ῥνομίςαι Διονύειος κατηνάγκαςεν᾽ καὶ τὸ νομιςμάτιον τέτταρας δραχμὰς" 

IPArriküc ἴεχυεν ἀντὶ μιᾶς." 
l'ó δὲ νοῦμμοε, δοκεῖ μὲν εἶναι Ἱρωμαίων τοὔνομα τοῦ νομίεμα-" 

(oc, écri δὲ [koi'j “Ἑλληνικὸν τῶν ἐν Ἰταλίᾳ καὶ (ικελίᾳ Δωριέων "T 

 Ἐπίχαρμός τε γὰρ ἐν ταῖς Χύτραις (186 Kaib) qnàv'1^] 

1 
€ 

ἢ Π ἀλλ᾽ ὅμως ὅκαιαι καὶ ποιάρνεςΐ, εὑρήςουει δέ μοι} 

20 καὶ νούμμους΄ παλατιᾶς γὰρ ἐνῆ τᾶς ματρός "| 

POxoi πάλιν (151.}}} 
κῆρυξ iov 

ῇῥεὐθὺς πρίω μοι δέκα νούμμων μόςεχον καλήν "I 

[καὶ ᾿Αριςτοτέλης ἐν τῇ Ταραντίνων πολιτείᾳ (fg 590) φηεὶ καλεῖςθαι" 
25 νόμιςμα παρ᾽ αὐτοῖς νοῦμμον, ἐφ᾽ οὗ ἐντετυπῶςθαι Τάραντα τὸν" 

PPIToceiód)voc δελφῖνι ἐποχούμενον. καὶ μὴν ἐν ᾿Ακραγαντίνων πόλι-" 

ῥτείᾳ φηεὶν ᾿Αριετοτέλης (fg 476) Ζζημιοῦςθαί τινας τριάκοντα λίτρας, 
ούναςθαι Pot" τὴν λίτραν ὀβολὸν Αἰγιναῖον. ἀλλὰ μέντοι παρ᾽ αὐτῷ" 

ὕτις ἂν ἐν τῇ Ἱμεραίων πολιτείᾳ (fg 510) καὶ ἄλλα εὕροι (ικελικῶν" 
80 ῥῇνομιεμάτων ἢ ὀνόματα, οἷον οὐγκίαν, ὅπερ δύναται χαλκοῦν ἕνα, καὶ" e 

5. 6 καλούμενον IL CL et cbápoiov II cibápeov 1, cibfjpeov C corr Meineke | 
7 aónpéuv CL -ρῶν II corr Bekker | 10 crparià L | cióapotwv II || 12 δ᾽ ao- 

τὴν ἀκμ. CL | 18 τοῖς μὲν τοῖς cupaxoucíotc xaccírepov II | 14 vóuicua αὐτῶν 

Téccapac II | 17 Ἑλλην. καὶ CL corr Kaibel | δωριαίων C ὁρίων Π | 23 νοῦμ- 
μον F | 25 ἐφ᾽ ὦ CL | ἐντυπωθέν II | 27 τριάκοντα] πεντήκοντα IV 174 edd | 

30 οὐγγίαν II οὐκίαν L 

1 ὀφέλλειν] Et M 613,1 Et Gud s ὀβελίεκος | 6 cibápioc* χαλκοῦς Hes || 

11 Plutarch Lysandr 17 | 21-- 170,3 — IV 174sq || 27 λίτρα Phot BA 106. 

39 Hes Et Gud 371. 22 

78 

80 

81 
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βδιζᾶντα, ὅπερ ἐςτὶ δύο χαλκοῖ, καὶ τριᾶντα, ὅπερ τρεῖς, καὶ ἡμίλι- ἢ 2 

τρον, ὅπερ ἕξ, καὶ λίτραν, ἣν εἶναι ὀβολόν᾽ τὸ μέντοι δεκάλιτρον"ἢ 

βούναςθαι μὲν δέκα ὀβολούς, εἶναι δὲ crarfjpa Κορίνθιον. ὅτι δὲ καὶ" 

τῶν κωμῳδῶν τινὲς τῆς λίτρας μνημονεύουειν, ἐν τοῖς περὶ crami-^ 

Pc προείρηται (IV 118 οὐ 114)" οὐ γὰρ oi Δωριεῖς μόνον ἀλλὰ καὶ δ΄ 

᾿᾿ Αττικῶν τινές, ὧς Δίφιλος ἐν (ικελικῷ (II p 564. 71 Ko) 

l'oiov ἀγοράζειν. πάντα, μηδὲ ἕν δ᾽ ἔχειν! 

l'ei μὴ κικίννους ἀξίους λίτραιν δυοῖν." 

[εὺν δὲ τῇ λίτρᾳ καὶ ἄλλα ὠνόμαςε vouicuáruv ὀνόματα ᾿Επίχαρμος 

βὲν Ἁρπατγαῖς (9 ΚΡ) TE 
[ώςεπερ oi πονηραὶ μάντιες," 1 

[βαΐῖθ᾽ ὑπονέμονται γυναῖκας μωρὰς ἂμ πεντόγκιον"} 

βάργύριον, ἄλλαι δὲ λίτραν, oi δ᾽ ἀν᾽ ἡμιλίτριον"} 

δεχόμεναι, καὶ πάντα γιγνώςκοντι ἔ τῷ λόγῳ ἢ" : 

καὶ πάλιν (10 K)! :s 

Bép γὰρ τό Pre" βαλάντιον λίτρο" 
κεγδεκάλιτρος βετατήρἥ, ἑξάντιόν τε [καὶ πεντόγκιον."} 

ἔχει μὲν δή τι καὶ φιλόκαλον fj τούτων γνῶεις᾽ ἴεως δὲ οὐδὲ! 

[ῇ χρῆςεις ἄτοπος, εἰ μηδὲ τοὺς εἴγλους ὁ Ξενοφῶν (Anab I 5. 6} 

ὄνομα βαρβαρικοῦ νομίεματος εἰπεῖν ἐφυλάξατο. καὶ μὴν καὶ τὸν" } o 

δανάκην εἶναί τινές φαει νόμιεομά [rij Περεικόν. ὄνομα δὲ νομίεμα-" 
τος καὶ κραπαταλοί, εἴτε παίζων εἴτε «πουδάζων Φερεκράτης (I 1683} 

ΚΟ) ὠνόμαςεν ἐν τῷ ὁμωνύμῳ δράματι λέγει δὲ τὸν μὲν κραπα-ἢ 

ταλὸν εἶναι ἐν ἅδου δραχμήν, ἔχειν δ᾽ αὐτὸν ὀκτὼ ψωθίας, τὴν δὲ} 

βἵἡψωθίαν εἶναι τριώβολον καὶ δύναςθαι ὀκτὼ κικκάβους." 25 

1 διζᾶντα ex IV 175 p 253,3 é£(a add S) τάλαντα II CL | τρία τάλαντα II CL 

cf IV 176 p253,4 | "7 macrá II | 8 κυκίννους II κικίνου(α L)c CL || 9 ταῖς M- 

Tpoic II || 10 ἀρπαγές II || 11 ὥςπερ εἶπον ἦραι μαντεῖαι II | μαντίαις L || 12 ἂμ 

πεντόγκιον L μ. ἀντεμπούκ(κ add νιον II ἂμ πετώκιον Ο | 13 ἄλλη II | ἡμί- 

λιτρον ILC || 14 δεχόμενον II | γινώςεκο(ω S)vr1 SL | τῶ λόγω F, τῷ τι λόγῳ 
Ed pr | 16 λίτρο etiam Ed pr | 17 δεκάλιτρον IL | ἐξάγγιόν τε S ἕξ οὐννίον τε EF | 

πεντόγγιον II || 18 δή τινα II || 19 εὐλλους FS qui τ superscripsit || 21 δέ τι II || 
22 κραπαταλούς II κραπαταλλοί C | 28 δὲ τὸ II | 28.24 κραπαταλλὸν FC || 
24 évábpou II | ὀκτιὺ] δύο Meineke | ψωθίας] εὐθείας FS et C in marg || 24.25 

τὴν δὲ εὐθείαν II || 25 pro ὀκτὼ mavult Kaibel ιη΄ | κιδάβους II 

17 cf Hes é£üc | 19 είγλους — Hes | 21 δανάκη Hes Phot Suid Et M 

p 247.41 (Ἡρακλείδης ἐν τῷ β΄ τῶν ἸΤερεικῶν) Crusius Proverb Alex II p 15 | 

29—25 cf Athen XIV 646 C | 23.24 κραπαταλός Hes Phot xp. ὀβολοῦ χίμαιρα" 

ἐν "Aibou | 25 κίκκαβος Phot 164.18 Hes s v et κικκάβινον cf κύκκαρος 
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τάχα δ᾽ dv ric φιλότιμον εἶναι νομίζοι xoi τὸν ἐπὶ τῷ vouíc-!] 
ὕματι λόγον {ἐπι ζητεῖν, εἴτε Φείδων πρῶτος [01 ᾿Αργεῖος ἔκοψε νό-" 

Puicua, εἴτε Δημοδίκη fj Κυμαία ευνοικήεαςα Μίδᾳ τῷ Φρυτί --- παῖς" 

[δ᾽ ἦν ᾿Αγαμέμνονος Κυμαίων βαειλέωςο --- εἴτε ᾿Αθηναίοις Ἐξριχθόνιος" 

5 [καὶ Λύκος, εἴτε Λυδοί, καθά φηςει Ξενοφάνης (fg 4 Vorsokr D), εἴτε! 

Νάξιοι κατὰ τὴν ᾿Αγλωςεθένους δόξαν" οὐ γὰρ ἀξιώςει τις ἡμᾶς ἐν" 

[à παρόντι πολυπραγμονεῖν, εἰ Μιτυληναῖοι μὲν ζαπφὼ τῷ voyíc-'] 

ματι ἐνεχαράξαντο, Χῖοι δὲ Ὅμηρον, Ἰαςεῖς δὲ παῖδα δελφῖνι" 

έποχούμενον, Δαρδανεῖς δὲ ἀλεκτρυόνων μάχην, ᾿Αςπένδιοι δὲ πα-" 

10 ὕλαιςτάς, καὶ Ῥηγῖνοι μὲν λαγών, Κεφαλλῆνες δὲ ἵππον, Θάειοι δὲ" 

t'"TTépenv, ᾿Αργεῖοι δὲ μῦν οὔτε γὰρ κατὰ τὴν ὑπόθεειν τῶν βιβλίων" 

[ῆ πολυπραγμοεύνη, καὶ ἄλλοις ἤδη [rà τοιαῦτα ἔςτι ευνειλεγμένα." "} 

 ἴεως δὲ τῶν ὀνομάτων καταλόγῳ προςήκουειν οἱ Κροίςειοι «τατῆρες "ἢ 

ἱκαὶ Φιλίππειοι καὶ Δαρεικοί, καὶ τὸ Βερενίκειον νόμιεμα καὶ ᾿Αλεξ-" 

16 άνδρειον xoi Πτολεμαϊκὸν καὶ Δημαρέτειον, ὧν τοὺς ἐπωνύμους} 

γνωριζόντων ἁπάντων, fj Δημαρέτη Γέλωνος οὖςα γυνή, κατὰ τὸν" 

πρὸς Proüc' Λίβυας πόλεμον ἀποροῦντος αὐτοῦ τὸν kócuov αἰτηςα-"} 

μένη παρὰ τῶν γυναικῶν, ευγχωνεύςεαςα νόμιεμα ἐκόψατο." 

τοῦτό γε μὲν οὐκ ἄκαιρον, ὅτι τὸ μὲν ᾿Αττικὸν τάλαντον ἐξ-"} 

30 l'axicyiMac ἐδύνατο δραχμὰς ᾿Αττικάς, τὸ δὲ Βαβυλώνιον ἑπτακιςχι-" 

ῥλίας, τὸ δὲ Αἰγιναῖον μυρίας, τὸ δὲ Cópuv πεντακοείας καὶ ἔτετρα-ἢ ἢ 

ῥκις χιλίας, τὸ δὲ Κιλίκων τριςχιλίας, τὸ δὲ Αἰγυπτίων πεντακοείας 

καὶ χιλίας, ὡς πρὸς τὸν [Tfjg] ᾿Αττικῆς δραχμῆς λογιςμόν, ὥςπερ" 

βοῦν καὶ τὰς μνᾶς τὰς ᾿Αττικάς᾽ τὸ μὲν ᾿Αττικὸν ἑξήκοντα μνᾶς εἶχε," 

46 τὸ δὲ Βαβυλώνιον ἑβδομήκοντα, τὸ δὲ Αἰγιναῖον ἑκατόν, καὶ τάλλα" 

άνάλογον. fj μνᾶ δὲ dc παρ᾽ ᾿Αθηναίοις ἑκατὸν εἶχε δραχμὰς 

ΡΑττικάς, οὕτω καὶ παρὰ τοῖς ἄλλοις τὰς ἐπιχωρίους, δυναμένας" 

πρὸς λόγον τοῦ παρ᾽ ἑκάςτοις ταλάντου κατά τε προςθήκην καὶ ὑφ-" 

[αίρεειν. τὸ μέντοι (ικελικὸν τάλαντον ἐλάχιετον ἴεχυεν, τὸ μὲν ἀρ-"} 

80 ["xotov, ὡς ᾿Αριετοτέλης λέγει (fg 589 R), τέτταρας καὶ etkoci τοὺς" 
βνούμμους, τὸ δὲ ὕετερον δυοκαίδεκα δύναςθαι δὲ τὸν νοῦμμον τρία" 

ῥημιωβόλια." 

2.3 ἔγραψε νόμ. II | 3 δημοτίκη ἡ κυβαία II | μηδὲ τῷ p. II || 5 Av- 

κίοις II | 8 évexáparro II | ἄεις δὲ II | 12 ἄλλως II || 13 Kpoociot II || 22 τῶν 
δὲ K.... τῶν δὲ Αἰγ. II | 24 οὖν] αὖ Bekker | μνᾶς] δραχμὰς CL δραχμῶν II 

corr Jungermann || 25.26 ἐκατὸν κατὰ ἀνάλογον II |, 28 καθ᾽ ἕκαςτον τ. II | 

81. 82 τρία ὁμόλια II 

3 cf Heraclid XI 3 FHG II p 216: Ἑρμοδίκη | 5 cf Herodot 1 94 | 30 Schol 

B Hom € 576 
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κωλύοι δ᾽ àv οὐδὲν προςθεῖναι τῷ περὶ vouicuéáruv λόγῳ καὶ 

διότι χρήματα ὑμὲν εἴποιεν ἂν οἱ ᾿Αττικοί, τὸ δὲ χρῆμα παρὰ μὲν" 

αὐτοῖς ἐπὶ τοῦ πράγματος [ἣ κτήματος, παρὰ δὲ τοῖς "luci κἀπὶ" 

τῶν χρημάτων. ὥςπερ καὶ κέρματα ἀλλ᾽ οὐ κέρμα λέγειν ᾿Αττικόν," 

παρὰ μέντοι τοῖς Δωριεῦςι καὶ τὸ κέρμα ἔςτιν εἰρημένον᾽ εὕροι δ᾽ s — 

βᾶν τις αὐτὸ καὶ παρὰ τοῖς ᾿Αττικοῖς, ὥςπερ ἐν τῷ Αμφιδος ᾿Αμ-" 
ῥπελουργῷ (II p 251. ὅ Ko) *uxpóv τι κέρμα᾽ καὶ παρ᾽ ᾿Αντιφάνει év!] 
τῷ Κύκλωπι (II p 65.131 Ko) *xépua γάρ [rj τυγχάνω. ἐν μένβτοι" 
βτῷ Φιλιππίδου Φιλευριπίδῃ (III p 308. 23 Ko)T 

[οὗτος οἴεται" 100 
[περιεπάςειν κερμάτιον αὐτοῦ." 

Pxoi καταβκεϊκερματίεθαι μὲν ἐπὶ λόγου Πλάτων (Parm 144 B), ἐπὶ" 

δὲ ἀργυρίου ᾿Αριετοφάνης ἐν Δαιταλεῦειν (fg 208}} 

βούδ᾽ ἀργύριον ἔςετιν κεκερματιςμένον," 

βκαὶ ἐν τοῖς Cong (189}}} 
" ἢ 

δραχμὴν μετ᾽ ἐμοῦ πρώην λαβών," 

βέλθὼν διεκερματίζετ᾽ ἐν τοῖς ἰχθύειν."} ᾿ 

lév μέντοι τῷ Αἰολοείκωνι (fg 15) τὸ μὴ ἔχειν κέρματα ἀκερματίαν" 
Püvóuacev. ὡς δ᾽ ἐπὶ τῶν κερμάτων οἱ ἀρχαῖοι ᾿Αττικοὶ ἥκιετα τῷ" 

βένικῷ ἐχρῶντο, βοὕτως ἐπὶ τῷ ἀργυρίῳ τῷ πληθυντικῷ ἢ τἀργύρια! so. 
γὰρ ἐπὶ τοῦ ἀργυρίου cmavíuc ἄν τις εὕροι παρ᾽ αὐτοῖς, έγὼ o" 

PPebpov ἐν ταῖς Νήςοις ᾿Αριετοφάνους (fg 391). εἰ δὲ ὑποπτεύεται τὸ ἢ" 
ἢ δρᾶμα ὡς ᾿Αριετοφάνους poU" γνήςειον, ἀλλ᾽ οὔτι γε καὶ οἱ Κόλακες"} 

εὐπόλιδος, ἐν οἷς εἶπε (I p 300. 155 Ko)'! 

ῇβφοροῦειν ἁρπάζουειν ἐκ τῆς οἰκίας} 25 

τὸ xpuciov, τἀργύρια πορθεῖται. 

έν δὲ τῷ Τριφάλητι "Apicropávnc καὶ ἀργυρίδιον εἴρηκεν "T 

ἤτουν τι τὰς γυναῖκας ἀργυρίδιον."} 

τὸν δὲ νῦν χαλκὸν οἱ ᾿Αττικοὶ χαλκίον εἰώθαςι καλεῖν, [ὡςἾ ἀπὸ" 

τοῦ ἀργύρου ἀργύριον καὶ ἀπὸ τοῦ χρυςοῦ χρυείον [ὥςπερ 'Api-")T 80 

ἢ ετοφάνης μὲν ἐν Βατράχοις (121) ἔφη} 

9 φιλίππου ILC | 10 οὕτως II | 11 παρὰ πᾶςει L | κερμάτιον περιςπάςτεειν II || 

14 ef VIL 170 | ἀργύριόν τε ἐς.  ἀργύρονται ἐς. F | 15 φηξί II ςφιγξὶ C | 

18 κέρμα II | ἀκερμίαν 11 ἀκερματίαν et in marg ἀκερμίαν C ἀκερμίαν ἢ àkep- 

ματίαν L | 20 τὸ ἀργύρια II | 22 ei μὴ ὕποπτ Edpr | 23 οὐ add Casaub, 

"Apicropávouc delevit Bekker | 27 ἀργυρίδης L | 28 τἀργυρίδιον II 

5sqq cf VIL 170 || 19 κατακεκερματίςεθαι Phot 

E: ͵ Vetera he CE ale Seni 
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l'Lobrot yàp τούτοιςειν, οὖειν οὐ κεκιβδηλευμένοις 1} 

Ῥάἀλλὰ καλλίετοις ἁπάντων, ὡς δοκεῖ, νομιςμάτων "ἢ 
 βκαὶδ μόνοις ὀρθοςκοπεῖει καὶ kekubuvicuévoic,']^ 

χρώμεθ᾽ οὐδέν, ἀλλὰ τούτοις τοῖς πονηροῖς χαλκίοις,""} 

5 χθές τε xoi πρώην xomeici τῷ κακίετῳ κόμματι "17 

l'capécrepov δ᾽ Εὔβουλος ἐν ΠΠαμφίλῳ (II p 193. 88 ΚΟ)" 

πρῶτον μὲν αὐτοῦ παραλαβὼν τὼ χαλκίω" 

τὸν ἰὸν ἐκ τῆς χειρὸς ἐξεςπόγτιςεν." 

οὕτω δ᾽ ἂν καὶ ὃ Κρατῖνος ἐν ταῖς Θράτταις (I p 35. 18 Ko) εἰρηκὼς" 
0 [etn τὸν χρυςὸν xpucía ^1 

[ὅτι τοὺς κόρακας τὰἀξ Αἰγύπτου χρυςεία κλέπτοντας ἔπαυςαν." 

loi μὲν οὖν χαλκοῖ νομιεμάτιον ἦν λεπτόν, ὡς ὅταν εἴπῃ Δημοςεθένης" 

I(XXI 91) “οὐδὲ χαλκοῦν οὐδέπω καὶ τήμερον οὐδένα “᾿ fj δὲ τῶν πολλῶν" 

. [Koi ἰδιωτῶν xpfjcic τὸν χαλκὸν τὸ ἀργύριον λέγει, οἷον “οὐκ ἔχω! 

15 χαλκόν᾽ καὶ “ὀφείλω χαλκόν.᾽ εἴρηται δὲ καὶ τοῦτο ἐν Ἐπιχάρμου! 

ITTépcoic, (fg 111 Κ4106}}} 

Üxpucóv καὶ χαλκὸν ὀφείλων "f 

σεως δὲ καὶ παρὰ τοῖς ᾿Αττικοῖς, ὅςτις βιάζοιτο᾽ καὶ γὰρ εἰ τὸ map" 

IPApicrogávet ἐν ταῖς Ἐεκκληειαζούςαις τὸ vóuicua δηλοῖ, ὅταν φῇ (818) 

20 l'uecrijv [ἀπῆρε τὴν! γνάθον χαλκῶν ἔχων," 

ἀλλὰ τὸ μετὰ ταῦτά ἐςτ᾽ ἀμφίβολον (821), 

άνέκραγ᾽ ὃ κῆρυξ ὑμὴ δέχεςθαι ἢ μηδένα" 

χαλκὸν τὸ λοιπόν" ἀργυρίῳ γὰρ χρώμεθα." 

Θουκυδίδης (IV 52. 2) μὲν δὴ καὶ) «τατῆράς τινας Φωκαΐτας 
25 κέκληκεν, ἦν δέ τι καὶ νομίεματος εἶδος [obruc ὀνὸμαζόμενον᾽ φηςὶ" 

γοῦν ἐν τοῖς ᾿Αποφθέγμαειν ὁ Καλλιεθένης ὑπ᾽ Εὐβούλου τοῦ ᾿Αταρ-" 

βνείτου τὸν ποιητὴν TTepcivov ἀμελούμενον εἰς Μιτυλήνην ἀπελθόντα" 

βθαυμάζοντι γράψαι διότι τὰς Φωκαΐδας, ἃς ἔχων ἦλθεν, ἥδιον ἐν" 

ῬΜΜιτυλήνῃ μᾶλλον ἢ ἐν ᾿Αταρνεῖ καταλλάττει." 

80 ἢ} Ἐπεὶ δὲ καὶ περὶ τῶν ἐν εὐμποείοις παιδιῶν, οἷον κοττάβων "ἢ 

δ᾽ καὶ γρίφων [ καί που καὶ περὶ κύβων προειρήκαμεν, οὐκ ἂν φαῦλον "ἢ 

ἱβεἴη διὰ βραχέων ὀνόματα παιδιῶν ἐπιδραμεῖν, ἔπαρ [εξηγούμενον ἢ 

ἱβτὴν ἐν αὐτοῖς ἀςάφειαν. ἐν μέντοι γε τοῖς κύβοις, {ὅπου τὸ ἢ 

1 κεκκιβ. IL || 8 κεκω Ed pr xeóu II || ὁ ἐν ἀμφιβόλω II | 1 αὐτοὺς παραβάλ- 
Au(v) II | χαλκίω(ο)ν IL | 14 ἔχει II || 15 dpeue S | 20 ἀπῆρα Aristoph | 

χαλκὸν II | 23 ἀργύριον CL || 24 «τατὴρ Φ-της A || 27 πέρειον II || 28 θαυμά- 

Covra II C | 30 8 94—119 p 177,32 om $8 lacuna non notata 

33 sqq cf VII 203 sq 
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iouckuBeiv [re καὶ εὐκυβεῖν) ὀνομάζεται καί που καὶ τὸ δύεβολον "ἢ 
95 jieisus εὔβολον εἶναι, icréov ὅτι κύβος αὐτό τε τὸ βαλλόμενον καλεῖ- " ἢ 

96 

9" 

98 

€ 

ται καὶ fj ἐν αὐτῷ κοιλότης, τὸ cnuetov, ὃ τύπος, ἣ γραμμή, TÓ1j 

ἰδηλοῦν τὸν ἀριθμὸν τῶν βληθέντων᾽ καὶ μάλιετα fj γε μονὰς ἣ ἐν]! ἢ — - 

tL αὐτοῖς ὄνομα εἶχε κύβος καλεῖεθαι, καθάπερ καὶ ὁ παροιμιώδης λόγος ῇϊ s - 

ἱβ μηνύειν ἔοικεν, ἣ τρὶς ἕξ ἢ τρεῖς κύβοι.᾽ τῷ τρυπήματι δὲ τούτῳ, 1 

ὃν κύβον ἐπωνομάεςεθαι φαμέν, ἀργυρίου τινὰ ἀριθμὸν ἐπιφημίςαντεε] ἣ 

[καθ᾽ ἑκάετην μονάδα διῃρημένην, δραχμὴν ἢ «ετρατῆρα ἢ μνᾶν ἢ] 

᾿ξ ὁποςονοῦν, ἔπαιζον τὴν πλειετοβολίνδα καλουμένην παιδιάν ὁ δ᾽ 1 
᾿ξ ὑπερβαλλόμενος τῷ πλήθει τῶν μονάδων ἔμελλεν ἀναιρήςεεθαι τὸ ἢ 10. 

t] ἐπιδιακείμενον ἀργύριον. ἐν δὲ τῇ ̓ Αμειψίου (φενδόνῃ (Ip675.20 Κο)}ῇ 

(10 τε τρόπος δεδήλωται τῆς κυβείας καὶ προςείρηται ὅτι εἴη τὸ τρῆμα 

ἱϊ μνααῖον, ὧς μνᾶν αὐτῶν ἐπιδιατεθειμένων ἑκάετῳ κύβῳ. παρὰ δὲ ἢ 
ἱ τοῖς Δωριεῦειν οἱ ταύτῃ τῇ παιδιᾷ χρώμενοι τρηματίκται τὴν προς- ἢ 

Inropíav εἶχον, καὶ τρηματίζειν τὸ πρᾶγμα. ckipagpeta δὲ τὰ κυβευ-Ἴ 15 

ἱἑτήρια ἐὠνομάεθη), διότι μάλιετα ᾿Αθήνηειν ἐκύβευον ἐπὶ cxípu ἐν] ΐ 

ἱ τῷ τῆς εκιράδος ᾿Αθηνᾶς νεῷ. τὰ μὲν οὖν ἐργαλεῖα τὰ κυβευτικὰ ἐνῇ 

ἱ τοῖς περὶ τεχνῶν (VII 204) ἔετι προειρημένα, τὸ δὲ πεττεύειν 

ἱ καὶ fj πεττεία καὶ τὸ πεςςὀνομεῖν καὶ ὁ πεττευτής, καὶ ταῦτα μὲν! ἢ — - 

ἐπ᾽ ἐκείνοις προείρηται ἐπεὶ δὲ ψῆφοι μέν eiciv οΐ πεττοί, πέντε] so - 

δ᾽ ἑκάτερος τῶν παιζόντων εἶχεν ἐπὶ πέντε γραμμῶν, εἰκότως εἴρη- ἢ 1 

ται (ζοφόκλεϊ (fg 396)1 

ἱ καὶ πεςςὰ πεντέγραμμα καὶ κύβων βολαί. ἢ 

ἱβϊ τῶν δὲ πέντε τῶν ἑκατέρωθεν γραμμῶν μέςη τις ἦν ἱερὰ (xa-"H5 

[i Aovuévn']A γραμμή καὶ ὁ τὸν ἐκεῖθεν κινῶν πεττὸν παροιμίαν Ἷ ss 

ἐκίνει τὸν ἀφ᾽ ἱερᾶς. "ἢ 

3 καὶ τὸ ἐν αὖ. κοιλότητος cq. F [ἡ yp. τὸ] δραχμὴ A. || 4.5 ὁ ἐν a. ὄνος 
ἦν ἐντετυπωμένος καλούμενος κύβος 7 παρώνομ. A || 9 πλειςτοβολίδα cdd 

corr Kuehn | 10 ἔμελ. ἐρεῖςθαι τὸ F | 11 ςφενδόνων F | 17 ᾿Αθ. ἱερῷ F | . 

23 πεντάγρ. Eustath || 25.26 τὸν ἐκεῖνον κοινὸν πε. παρ. ἐκεῖνοι κοινὸν τὸν ἀφ᾽ F 

1 εὐκυβεῖν] VII 203sq, Hes: "Auqic (II p 289. 11 Ko) || 2 κύβος] Phot Hes || 

2—6 Schol Plat Lg 968 E: Φερεκράτης (I p 180. 24 Ko), Phot s τρὶς ἕξ Hes Eu- 

stath p 1397. 7 et 1083. 68 e Suetoni περὶ τῶν παρ᾽ Ἕλληςι παιδιῶν (Fre- 

senius de λέξεων Aristoph et Sueton excerptis Byzantinis 1875 p 93) || 9 πλειςτο- 

βολίνδα] Phot Hes | 14.15 Eustath p 1084.6 et 1397.24: Sophron fg 129 Kaibel, 

Hes τρηματικτάς (Sueton) | 15 capageiao] Sueton ap Miller Mélanges de 
littér grecque 1868 p 435, Harp (Suid) B A 300. 26 Phot (Et M) Hes | 15—17 Eustath 

p 1397.26 (Sueton) || 18—26 Schol Plat Lg 820 C et 739 A Eustath 228.1, 1396 
61 (Sueton) Phot Hes πεττεύει πεςςοί cf Athen Mitth XXIII 7 | 20—923 Eustath 

p1397.28.1326. 60 (Sueton) | 24—26 Sueton Miller p 435 Eustath p 1397. 29 

et p 633. 59 
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(f δὲ διὰ πολλῶν ψήφων παιδιὰ πλινθίον écrí, χώρας ἐν: 

ἱβγραμμαῖς ἔχον ῥἐδιαἠκειμένας" καὶ τὸ μὲν πλινθίον καλεῖται πόλις, [ἢ 
ἡ τῶν δὲ ψήφων ἑκάετη κύων᾽ διῃρημένων δὲ εἰς δύό τῶν ψήφων 

iMikarà τὰς χρόας, f| τέχνη τῆς παιδιᾶς ἐςτὶ περιλήψει δύο ψήφων} 

5 ἱὁμοχρόων τὴν ἑτερόχρων ἀνελεῖν ὅθεν καὶ Κρατίνῳ (I p 29. 56 Ko)1? 
ἢ πέπαικται ἢ 

t? TTavoiovíoóa πόλεως βαειλέωςῇ 

ἱξ τῆς ἐριβώλακος, ἐοΐςθ᾽ ἣν͵ λέγομεν, ἢ 

[καὶ κύνα καὶ πόλιν, ἣν παίζουειν. 1 ἢ 
ς 

10 ἐξἐγγὺς δέ écri ταύτῃ τῇ παιδιᾷ καὶ ὁ [διὰ ἱγραμμιεμὸς καὶ τὸ δια-" ἢ 

ἱβγραμμίζειν, ἥντινα παιδιὰν) καὶ γραμμὰς ὠνόμαζον. ἢ 

ilró μὲν οὖν ἀςτραγάλοις παίζειν καὶ ἀςετραγαλίζειν [koi 
ΙΝ) ἀετρίζειν! ἔνιοι τῶν ποιητῶν [eipfkaciv, ὅτι) τοὺς ἀετραγάλουεἸῇ 

iPxoi ἀςτρίας ἐεἰεὶν οἱ) ὠνόμαζον, ᾿Αντιφάνης (II p 48. 92 Ko) δὲ καὶ ἢ 
1 Ἰβἀςτρίχους. τὸ δὲ εχῆμα τοῦ κατὰ τὸν ἀςτράγαλον πτώματος! ἢ 

ἡβἀριθμοῦ δόξαν εἶχεν, καὶ τὸ μὲν μονάδα δηλοῦν καλεῖται κύων, 1017 

ἱξδὲ ἀντικείμενον χιάς, καὶ Χῖος οὗτος ὃ βόλος. δυὰς δὲ καὶ πεντὰς] 
ilév ἀςετραγάλοις, ὥςπερ ἐν κύβοις, οὐκ [év]ecrtv. οἱ δὲ πλείους] ἢ 

ilróv μὲν ἑξίτην Κῷον, τὸν δὲ κύνα Χῖον καλεῖεθαι Aéyovaw. καὶ ἢ 

20 ff μὴν καὶ (τηείχορος ἐκαλεῖτό τις [παρὰ τοῖς ἀετραγαλίζουειν ἀριθ- 

ἱϊμός, ὃς ἐδήλου τὰ ὀκτώ τὸν γὰρ ἐν Ἱμέρᾳ τοῦ ποιητοῦ τάφον 

ἐξ ὀκτὼ πάντων cuvreOÉévra πεποιηκέναι τὴν "mávr ὀκτώ᾽ φαει 

παροιμίαν. ἐπεὶ δὲ τοῖς τετταράκοντα τοῖς μετὰ τοὺς τριάκοντα] 

ἱϊ προετᾶειν ᾿Αθήνηει ευνῆρξεν Εὑριππίδης, εἰ τετταράκοντα ευνή-Ἰ 

ἵξθροιζεν ἀετραγάλων βολή, τὸν ἀριθμὸν τοῦτον Εξὑριππίδην ὠνόμαζον." ἣ 

καὶ μὴν καὶ ἀρτιάζειν ἀςτραγάλους ἐκ φορμίεκων κατερωμένουε] ἢ 

ἱβξέν τῷ ἀποδυτηρίῳ τοὺς παῖδας ὁ Πλάτων (Lys 206 E) ἔφη᾽ 1017 
1 δ᾽ ἀρτιάζειν ἐν ἀςτραγάλων πλήθει, κεκρυμμένων ὑπὸ ταῖν χεροῖν, ἢ 

iPuavreíav εἶχε τῶν ἀρτίων ἢ καὶ περιττῶν. ταὐτὸν δὲ τοῦτο καὶ ἢ 

wu 

πόλιν A | 8 περὶ βόλακος F ἱεροκόλακος A | 10 διαγραμμικός Α || 10.11 δια- 

γραμματίζειν Α || 18 ἀςτ. ἂν (om L) εἴη. oí ποιηταὶ δὲ AL || 14 ᾿Αριετοφάνης F | 
17 χιάς] τριάδα. CL. χιλιάδα F | 20 ἀςτραλίζουειν F | 22 πάντες F | ἅπαντ᾽ F || 

24.25 Εὑριππίδης sic CF οἵ Wilamowitz Herm LXI (1926) 808 | 26 καταιρομέ- 

νους ἃ 

2.8 Zenob V 67 πόλεις παίζειν... Κρατῖνος ἐν Apaméricev (I p 29. 

56 Ko) Hes Phot || 10 διαγραμμιςεμός] Eustath p 633.56 Φιλήμων (II p 532. 209 

Ko) Hes | 13—p 176,3 plenius Schol Plat Lys 206 E et Eustath Il p 1289. 53 et 
1397.7 cf Fresenium de λέξεων Aristoph et Sueton exe Byz (1875) p383 | 

13—15 BA 454.32 ἀςτράγαλος. . . À. καὶ ácrpiyouc. ᾿Αντιφάνης Ἐπιδαυρίῳ | 
19 Koc] Suid Phot || 20 Crncíxopoc] Phot πάντα ὀκτώ Zenob 478 

99 

100 
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ἱβκυάμοις ἢ καρύοις [ἢ ἀμυγδάλαις[, oi δὲ καὶ ἀργυρίῳ πράττειν "ἢ 
ἑβ ἠξίουν, εἰ πιετὸς ᾿Αριετοφάνης ἐν Πλούτῳ (816) λέγων} ἢ 

ἱξετατῆρει δ᾽ oi θεράποντες ἀρτιάζομεν. ἢ 

ἱ} εἰ μὲν οὖν κύκλου περιγραφέντος ἀφιέντες ἀςτράγαλον écroxóáZovrol? 

ἱξ τοῦ μεῖναι τὸν βληθέντα ἐν τῷ κύκλῳ, ταύτην εἰς ὥμιλλαν τὴν] s 

ἱβ παιδιὰν ὠνόμαζον. καίτοι με οὐ λέληθεν ὅτι καὶ ὄρτυγα ἐνιςτάντες ἢ | 

(Pri) περιγραπτῷ κύκλῳ, ὃ μὲν ἔκοπτε τὸν ὄρτυγα τῷ δακτύλῳ, ὃ δὲ ἢ 
ἱ πρὸς τὴν πληγὴν ἐνδοὺς ἀνεχαίτιςεν ἔξω τοῦ κύκλου, καὶ ἥττητο! ἢ - 

δ᾽ τοῦ ὄρτυγος δεςπότης᾽ ἐν γοῦν Ταξιάρχοις Εὔπολις (1 Ρ 526. 250 ἢ - 
ἱ Κο)ὴ τοῦ Φορμίωνος εἰπόντος ud 

ἱβ οὐκοῦν περιγράψεις ócov ἐναριετᾶν κύκλον; ἢ | 

᾿ξ ἀποκρίνεται] 

ἢ τί δ᾽ écriv; εἰς ὥμιλλαν ἀριςτήςομεν;} ἢ 

(M κόψομεν τὴν μᾶζαν ὥςπερ ὄρτυγα;} ἢ 

ἡ} δὲ τρόπα καλουμένη παιδιὰ γίνεται μὲν ὡς τὸ πολὺ δι᾽ ἀετρα- i5 E. 

ῥγάλων, oüc ἀφιέντες «τοχάζονται βόθρου τινὸς eic ὑποδοχὴν τῆς ῇ 

ἱβ τοιαύτης ῥίψεως ἐξεπίτηδες πεποιημένου πολλάκις δὲ καὶ ἀκύλοις ἢ 

ἱΠκαὶ βαλάνοις! ἐἀντὶ τῶν ἀςετραγάλων᾽ οἱ ῥίπτοντες ἐχρῶντο. ἢ 
ἱ ἦν δὲ τῆς ἐν εφαίρᾳ παιδιᾶς ὀνόματα émíckupoc, φαινίνδα, [ἢ ὁ 

ἱΓἀπόρραξις, οὐρανία. καὶ fj μὲν émíckupoc καὶ ἐφηβικὴ καὶ ἐπί-" ἢ 0. 

ἵβξκοινος ἐπίκλην ἔχει, παίζεται δὲ κατὰ πλῆθος διαςτάντων ἴεων! ἢ  - 
ἱῬ πρὸς ἴεους, εἶτα uécqv γραμμὴν λατύπῃ ἑλκυςάντων, [fjv] «εκῦρον ἢ 

ἱξκαλοῦειν, ἐφ᾽ ἣν καταθέντες τὴν ςφαῖραν, ἑτέρας δύο γραμμὰς kar-17 

ἱῤόπιν ἑκατέρας τῆς τάξεως καταγράψαντες, [ὑπὲρ τοὺς Érépouc]] ς΄ 

[oi προανελόμενοι ῥίπτουςειν, οἷς ἔργον ἦν ἐπιδράξαςθαί τε τῆς! ΐ ss L4 

i'cpaípac φερομένης xai ἀντιβαλεῖν, ἕως ἂν oi ἕτεροι τοὺς ἑτέρους 

ὑπὲρ τὴν κατόπιν γραμμὴν ἀπώσωνται. ἣ δὲ φαινίνδα εἴρηται 

(13 ἀπὸ Φαινίνδου τοῦ πρώτου εὑρόντος ἢ ἀπὸ τοῦ φενακίζειν, ὅτι" ῇ 

8 ἠρτιάζομεν CL | ὅ ἅμιλλαν AF || 11 περιγραφῆς F | 13 τί δ᾽ ἔςτιν] πάρ- 

εςτιν F | ἄμιλλαν AF | ἀριςτήςομαι Ε' | 14 ὄρτυγαν F | 17 ἀκύκλοις A | 

19 τ. cpaípac CF παιδιά C || 19.20 cpevviba O ςφενίδη ἀπόπραξις A. || 20 ἐπί- 

xoupoc F || 20. 21 ἐπίκοινος Ed pr ἐπίκεινος Ε' ἐπίκοινις CL ἐπικουρίς A. | 22 εἶτα] 

ἤτοι edd, corr interpres lat | ἄτυπη F | kópov F | 25 ἐπιγράψαςεθαι F | 26 ἐπι- 

βάλλειν F | 27 ἐπὶ τ. ἑτέραν rp. F | cgevvivba C coevvióa AL | 28 φεννίν- 
δου C gevvíbou L coevvióou ἃ | εἰπόντος F | φαινακίζειν F 

4—5 ὥμιλλα] Schol Plat Lys 206 Εἰ (Εὔπολις Χρυςῷ γένει) Suid | 15—18 P 

τρόπα] cf Schol Plat Lys 206 E (Κρατῖνος ΤΤυλαίᾳ) || 208qq Schol Plat Theaiti46 A || D 
27sqq φαινίνδα] Athen 15A q.... εὑρετὴς ὥς gnctv Ἰόβας ὁ Μαυρούειος, 

Φαινέετιος καὶ ᾿Αντιφάνης (II p 126.283 Ko) Et M 190. 26 (Milleri Mélanges 299 s f) 
Schol Plat Theait 146 A 
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tlérépu προδείξαντες ἑτέρῳ pímTouciv, ἐξαπατῶντες τὸν olóuevov'lj 
ἱῤ εἰκάζοιτο δ᾽ ἂν εἶναι fj διὰ τοῦ μικροῦ ςφαιρίου, ὃ ἐκ τοῦ ἁρπάζειν ῇ 

᾿ξ ὠνόμαεται᾽ τάχα δ᾽ ἂν καὶ τὴν ἐκ τῆς μαλακῆς cpaípac παιδιὰν 1 

ἱξοὕτω τις καλοίη. ἣ δὲ ἀπόρραξις, ἔδει τὴν ςφαῖραν πρὸς τοὔδα- "ἢ 

-&1lpoc εὐτόνως ῥήξαντα, ὑποδεξάμενον τὸ πήδημα τῆς cpaípac Tfl] 

ἱϊχειρὶ πάλιν ἀντιπέμψαι, καὶ τὸ πλῆθος τῶν πηδημάτων ἠριθμεῖτο. "ἢ 

ἢ δ᾽ οὐρανία, ὃ μὲν ἀνακλάςας αὑτὸν ἀνερρίπτει τὴν ςφαῖραν εἰς ἢ 

ἱ τὸν οὐρανόν᾽ τοῖς δ᾽ ἦν ἁλλομένοις φιλοτιμία, πρὶν εἰς γῆν αὐτὴν ἢ 

ἱ πεεεῖν, ἁρπάςαι, ὅπερ ἔοικε καὶ Ὅμηρος ἐν Φαίαξι (0 313) ἐὑπο-"} 

10 δηλοῦν. ὁπότε μέντοι πρὸς τὸν τοῖχον τὴν ςφαῖραν ἀντιπέμποιεν,"}} 

ἱβτὸ πλῆθος τῶν πηδημάτων διελογίζοντο. καὶ ὃ μὲν ἡττώμενος "ἢ 

ἱ ὄνος ἐκαλεῖτο καὶ πᾶν ἐποίει τὸ προςταχθέν, ὃ δὲ νικῶν βαειλεύς"} ἢ 

ἦτε ἦν καὶ ἐπέταττεν] εἴποις ἂν οὖν τὸν ςφαιρίζοντα ςφαίρᾳ ῇ 

ἡ παίζειν, εφαῖραν ῥίπτειν, ἐ βάλλειν, ἀφιέναι, πέμπειν) προςπέμπειν "ἢ ἢ 

15 Li ἐκπέμπειν ἀντιπέμπειν 1), ἀνταφιέναι, ἀνταποφέρειν᾽ ςφαιριετικὸν ἢ 

ἱ εἶναι, εὔρυθμον, εὐεχήμονα, εὔεκοπον ἐπίεκοπον, εὔτονον᾽ ἔξεςτι δὲ ἢ, 

ἱξκαὶ εφαιρομαχίαν εἰπεῖν τὴν émíckupov τῆς ςφαίρας παιδίαν. ἢ 

ἡβκαὶ μέντοι καὶ τὸ ὀρτυγοκοπεῖν παιδιά, καὶ τὸ πρᾶγμα ὀρ-Ἰ 

ἱῤ τυγοκοπία, καὶ οἱ παίζοντες ὀρτυγοκόποι καὶ ςτυφοκόποι ἐκαλοῦντο. Ἶ 

40 ἱϊκαὶ τὸ κόπτειν τοὺς ὄρτυγας [koi ἀνακναδάλλειν καὶ ἀνερεθίζειν, ἢ ἧ 

ἱξἀνεγείρειν, παροξύνειν, καὶ ταῦτα ἐκ τῶν ὀρτυγοκοπικῶν ὀνομάτων. ἢ 

ἱξκαὶ τηλίᾳ μὲν ὁμοίᾳ τῇ ἀρτοπώλιδι κύκλον ἐμπεριγράψαντες ἐνί- "ἢ 

ilcracav τοὺς ὄρῤτυγας ἐπὶ ταῖς μάχαις ταῖς πρὸς ἀλλήλους᾽ [Ó δὲ" ἢ 

il'óvarpameic καὶ éxmecuv τοῦ κύκλου ἥττητο αὐτός τε καὶ ὃ τοῦ" }ἕ 

45 ἱ ὄρτυγος δεςπότης. καὶ ποτὲ μὲν ἐπ᾽ αὐτοῖς διετίθεντο τοῖς ὄρ-"} 

ἔβτυξι, ποτὲ δὲ καὶ ἐπ᾽ ἀργυρίῳ. ἔςθ᾽ ὅτε δὲ ὃ μὲν tcr τὸν ὄρτυγα, "ἢ 

ἱ ὸ δὲ ἔκοπτε τῷ λιχανῷ ἢ τὰ ἐκ τῆς κεφαλῆς πτερὰ ἀπέτιλλεν "ἢ 

ἱβ καὶ εἰ μὲν ἐγκαρτερήςειεν ὁ ὄρτυξ, f] νίκη μετὰ τοῦ θρέψαντος αὐ-" ἢ 

ἱβτὸν ἐγίνετο, ἐνδόντος δὲ καὶ ὑποφυγόντος ὃ κόπτων ἢ τίλλων"} ἢ 

80 ἰ[ένίκα. τοὺς δὲ ἡἥττηθέντας [ópruvac] ἐμβοήςαντες κατὰ τὸ οὐς ἢ 

ἱ αὐτοῖς ἐξιῶντο, λήθην ἐνεργαζόμενοι τῆς τοῦ νενικηκότος φωνῆς "ἢ 

ἱ καὶ τὸ ἐμβοᾶν ἐντρυλίζειν ὠνόμαζον." . 

2 ςφαιροτοῦ F | 5 ἀπόνως À || 7 ἀπορρίπτει F | 8 πρὶν ἐγκλίναντα πε- 

ςεἶν A éyumecdv F | 10 ἀντιπέμψειεν F | 11 τῷ πλήθει --- διελογίζετο Ε' | 

14 προπέμπειν ACL | 16 εὔςκεπτον À | 19 cruugokómo: ACLF cf VII 136 | 
20 ἀναδάλλειν F | 22 xoi πτὴν ἄμεινον ὁμοιαςτῆ àpr. F | ἐγγράψ. éviecav Ε' || 

27 ἀπέςτειλλε F | 31 αὐτοὺς Ed pr | ἀνεργαζόμενοι CL épy. F || 382 τρυλλίζειν 

καὶ évrpuAMZew F cf V 89 

4—6 ἀπόρραξις] Schol Plat Theait 146 A | 7—13 οὐρανία] Phot Hes Schol 

Plat Theait 146 A | 18 ὀρτυγοκοπεῖν] cf VII 136 Phot ὀρτυγοκοπεῖν | 19 ὀρτυγο- 

κόποι et crupokómoi] vd ad VII 136 || 20 àvakvabóAAew] Hes 
Lexicogr. Graeci IX: Pollux ed. Bethe II 12 
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[ép δὲ καὶ ἄλλων παιδιῶν ὀνόματα ταὐτὸν ἐχουεῶν εχῆμα] 

᾿τῇ καταλήξει τῶν ὀνομάτων᾽ βαειλίνδα, ὀςτρακίνδα, διελκυςτίνδα, 

luvivba, χυτρίνδα, φρυγίνδα, κυνητίνδα, Κ᾿ ἀκινητίνδα! ἘΣ εχοινοφιλίνδαἾ 

IO εκαπέρδα, ἐφεντίνδα, ςετρεπτίνδα, πλειετοβολίνδα 1}, ἀποδιδρα-} 

᾿εκίνδα. βαειλίνδα μὲν οὖν écriv ὅταν διακληρωθέντες ó! 

ἐμὲν βαειλεύς liic. ὧν! τάττῃ τὸ πρακτέον, ὁ δ᾽ ὑπηρέτης εἶναι 

λαχὼν πᾶν τὸ ταχθὲν ὑπεκπονῇ. ὀεςτρακίνδα δέ, ὅταν γραμμὴν 

LéAxócavrec οἱ παῖδες ἐν μέεῳ καὶ διανεμηθέντες, ἑκατέρα μερὶς fj] 

ἐμὲν τὸ ἔξω τοῦ ὀςτράκου πρὸς αὑτῆς εἶναι vouíZouca fj δὲ τὸ ἔνδον, 

ἀφέντος τινὸς κατὰ τῆς γραμμῆς τὸ ὄετρακον, ὁπότερον ἂν μέρος 

ἠὑπερφανῇ, οἱ μὲν ἐκείνῳ προςήκοντες διώκωςειν, οἱ δ᾽ ἄλλοι φεύ-ἢ 

ἔγωςειν ὑποςτραφέντες᾽ ὅπερ εἶδος παιδιᾶς αἰνίττεται καὶ Πλάτων 

ἐέν τοῖς εἰς τὸν Φαῖδρον ἐρωτικοῖς (241 B). ó μὲν τοίνυν ληφθεὶς ἐτῶν" 

φευγόντων., ὄνος οὗτος κάθηται ὁ δὲ ῥίπτων τὸ ὄετρακον ἐπιλέγει 

L'v0E fjuépa^' τὸ γὰρ ἔνδοθεν αὐτοῦ μέρος καταλήλιπται πίττῃ koi! 

HT νυκτὶ ἐπιπεφήμιεται. καλεῖται δὲ [kaoi'] ὀςτράκου περιετροφὴ τὸϊΐ 

[eiboc τοῦτο τῆς παιδιᾶς. ἣ δὲ διελκυςτίνδα παίζεται μὲν ὡς 10] 

πολὺ ἐν ταῖς παλαίετραις, toU. μὴν ἀλλὰ καὶ ἀλλαχόθι" δύο δὲ μοῖ-" 

"poi παίδων εἰεὶν ἕλκουςαι τοὺς ἑτέρους οἱ ἕτεροι, ἔςτ᾽ ἂν καθ᾽ ἕνα" 

᾿μεταεςτήεωνται παρ᾽ αὑτοὺς οἱ κρατοῦντες.) f| δὲ μυΐνδα, ἤτοι 

ἐκαταμύων τις ἱφυλάττου᾽ βοᾷ, καὶ ὃν ἂν τῶν ἐὑποϊφευγόντων λάβῃ 

ἐἀντικαταμύειν ἀναγκάζει ἢ μύςας τοὺς κρυφθέντας ἀνερευνᾷ μέχριϊ 

ἰφωράςῃ᾽ (f xoi μύςεας, ἄν Tic προςάψηταιγ ἢ ἐάν τις προςδείξῃ,Ἶ 

ἱμαντευόμενος ῥλέγειϊἶ, écr ἂν τύχῃ. ἣ δὲ χυτρίνδα, ὁ μὲν ἐνὶ 

luécu κάθηται καὶ καλεῖται χύτρα, οἱ δὲ τίλλουςειν ἢ κνίζουςειν ἢ καὶ 

᾿παίουειν αὐτὸν περιθέοντες᾽ ὃ δ᾽ ὑπ᾽ αὐτοῦ ῥὑπεριϊςετρεφομένου 

᾿ληφθεὶς ἀντ᾽ αὐτοῦ κάθηται. ἔςθ᾽ ὅτε (0| μὲν ἔχεται τῆς χύτρας 
κατὰ τὴν κεφαλὴν [Tj χειρὶ) τῇ λαιᾷ, περιθέων ἐνῇ κύκλῳ, 
loi δὲ παίουειν αὐτὸν ἐπερωτῶντες ἱτί fj χύτρα; κἀκεῖνος ἀπο-ἢ 

2^ Ikpíverai (P ἀναζεῖ. ἢ “τίς περὶ xUTpav'; κἀκεῖνος ἀποκρίνεται ἢ 

1 Inde ἐρῶ pergit S cf p 178, 80 || ὃ ςχοινοφολίνδα CL ςχοινοφυλίνδα AF || 

3 ἀκυνητίνδα S | 7 ωἀπεκπονῆ II | 9 αὐτὴν II || 10 ἀφέντες II | 11.12 φεύ- 

jyovrec ὑποςτραφῶει À | 18 ἔνδον II | κατήλειπται II καταλέληπται C | 20 αὐ- 

τοῖς II | 21 φυλάττεται A | βοᾶν IL A || 22 αὐτίκα καταμ. À Ed pr | μύςαντος 

Xp. cdd Ed pr, μύςας τοὺς Jungerm | ἀνευρεῖν II àvepeuvüce ἃ | 23 μύ- 

cac οὗ dv τις C(L?) | οὗ àv mpocáymroi ἢ ὅν τις mp. Bekker | προδ. II | 

25 TepikviZouciv A. || 26 matZovav II | περιθέντες II. | 28 κυκλῶν II || 29 ric τὴν 

χύτραν cdd corr Bekker 

5 βαειλίνδα] Eustath 1425. 41 Hes | 7 ὀςτρακίνδα] Phot Hes cf Eustath 

1161.34 | 17 διελκυςτίνδα] Hes cf Eustath 1111.25 | 20 μυΐνδα] --Ξ- Hes | 24 χυ- 

τρίνδα] Suid Hes 

Im 5 
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l'éri) Μίδας οὗ δ᾽ àv τύχῃ τῷ ποδί, ἐκεῖνος ἀντ᾽ αὐτοῦ περὶ Tiv! 
 lxéTpav περιέρχεται. ἣ δὲ φρυγίνδα, ὄετρακα τῶν λείων μεταξὺ 
ἱτῶν τῆς ἀριετερᾶς χειρὸς δακτύλων διαθέντες, ἐπικρούουει τὰ ὄετρακαΐ 

DT δεξιᾷ κατὰ ῥυθμόν. ἣ δὲ κυνητίνδα ἀπὸ τοῦ κυνεῖν, ὅ! 
[écrit καταφιλεῖν, ἑὠνόμαεται", ἧπερ ὑποδηλοῦν ἔοικε Κράτης ἐν ΤΤΠαι-ἶ 

᾿διαῖς (1137.23). εχεδὸν δὲ καὶ περὶ τῶν πλείετων ὃ ποιητὴς οὗ-Ἶ 
τος εἴρηκεν ἐν τῷδε τῷ δράματι" [onc δ᾽ οὖν" 

; ῥπαίζει δ᾽ ἡ ἐν ἀνδρικοῖς xopota 

τὴν κυνητίνδ᾽, ὥςπερ εἰκός," 

10 τοὺς καλοὺς φιλοῦςα." 

[i δ᾽ ἀκινητίνδα ἅμιλλαν τοῦ ἀκινητὶ μένειν εἶχεν. ἣ δὲ εχοι-Ἶ 

ἰνοφιλίνδα, κάθηται κύκλος, εἷς δὲ cyotvíov ἔχων λαθὼν παρά τῳΐ 

ἐτίθηςι᾽ κἂν μὲν ἀγνοήςῃ ἐκεῖνος παρ᾽ ὦ κεῖται, περιθέων περὶ τὸν 
ἐκύκλον τύπτεται, εἰ δὲ μάθοι, περιελαύνει τὸν θέντα τύπτων. ἡ] 

16 δὲ ckamépóa, δοκὸν ἐν μέεῳ τρυπήςαντες. καταπηγνύουειν᾽ διὰ δὲ 

τοῦ τρυπήματος διεῖρται ςχοινίον, οὗ ἑκατέρωθεν “εἷς ἐκδέδεται, o0! 

πρὸς τὴν δοκὸν βλέπων ἀλλ᾽ ἀπεετραμμένος᾽ ὁ δὲ τὸν ἕτερον πρὸς 

᾿βίαν ἑλκύεας dic τὰ νῶτα αὐτοῦ τῇ δοκῷ προςαγαγεῖν, ἐνικᾶν οὗτος" 

δοκεῖ" καὶ τοῦτο ckamépbav ἕλκειν λέγουςιν. ἔςθ᾽ ὅτε μέντοι καὶ" 

20 [rà νῶτά τινες προςθέντες ἀλλήλοις ἀνθέλκουειν ἑνὶ δεεμῷ δεθέντες." 
βῆ δὲ ἐφεντίνδα, ὡς ἔςτιν εἰκάζειν, ὄετρακον ἐφέντα ἐς κύκλον" 

έχρῆν ευμμετρήςαςεθαι, ὡς ἐντὸς τοῦ κύκλου «τῇ. fj δὲ ς«τρεπτίνδα, 

ὄετρακον ὄςτράκῳ ἢ νόμιεμα νομίεματι τῷ βληθέντι τὸ κείμενον" 

[ἔετρεφον. fj δὲ πλειςτοβολίνδα, οὐ μόνον fj διὰ τῶν κύβων" 

35 ἀλλὰ καὶ fj διὰ τῶν ἀςτραγάλων, ἐπὶ τῷ πλεῖετον ἀριθμὸν βαλεῖν." 

lf δ᾽ ἀποδιδραςκίνδα, ὁ μὲν ἐν μέεῳ καταμύων κάθηται, ἢ koi] 

ἐτοὺς ὀφθαλμούς τις ξαὐτοῦ͵ ἐπιλαμβάνει, οἱ δ᾽ ἀποδιδράεςκουειν᾽ δια-Ἶ 

[vacrávroc δ᾽ ἐπὶ τὴν ἐξερεύνηςειν, ἔργον ἐἐςτὶν͵ éxácru εἰς τὸν τόπονἾ 

τὸν") ἐκείνου φθάκαι.Ἶ 

80 ἠκαὶ μὴν καὶ ἄλλαι παιδιαὶ αἵδε, παρεοικυῖαι τῷ ςεχήματι τῆς 

ἐλέξεως, χαλκιεμὸς ἱμαντελιγμὸς ἐφεδριεμὸς ὑἐποςτρακιςμὸς ἀεκω-Ἶἶ 
ς 

Pàacuóc. ὃ μὲν χαλκιεμός, ὀρθὸν νόμιεμα ἔδει ευντόνως περι-ἶ 

σι 

4 κατ᾽ ἀριθμόν II | 5. 6 παιδιᾷ ACL. || 8 παίζειν CII | χόροις CL χορήει 8 || 

9 κυνητίνδαν C κυνητίνδα II | 12 cxoivov II. |. παρ᾽ αὐτῷ edd Ed pr, corr Kuehn 

παρ᾽ ἄλλῳ Bekker || 14 περιελαύνειν — τύπτειν II. || 16 διῆρται ACL διείρηται F 

διήρηται S διήρτηται Eustath corr Bekker | 17 ἀνατετραμμένως ἀ || 18 τ᾽ ἀνω- 

τάτω τῇ edd Ed pr corr Bekker | 21—22 crpemr. ὡς écmv εἰκάζειν ὄςτρ. S | 

925 ἐπὶ τὸ C || 28 écriv] ἐπῆν 11 

2 φρυγίνδα] Hes | 15 cxamépóa] Eustath 1111,25, Sueton: Miller Mél 436 

Phot Hes | 21 ἐφεντίνδα] Hes Et M 402. 39 (Κρατῖνος I p 124. 415 Ko) || 32 χαλ- 

xtcuóc] VII 105 Eustath 986.41, 1409.17 
12* 
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᾿ετρέψαντας émicrpepóuevov ἐπιςτῆςαι τῷ δακτύλῳ d τρόπῳ μά-} 
ἔλιςττα {τῆς παιδιᾶς, ὑπερήδεςθαί qact Φρύνην τὴν ἑταίραν. ὁἁἡ δ᾽ ἢ 

lipavreMiruóc διπλοῦ ἱμάντος λαβυρινθώδης [ric] écri ἐπιετροφή, ἢ 

[ka ἧς ἔδει [καθέντα] παττάλιον τῆς διπλόης τυχεῖν " εἰ γὰρ μὴ λυ-Ἶ 

[0évroc ἐμπεριείληπτο τῷ ἱμάντι τὸ παττάλιον, ἥττητο ὁ καθείς. ó! 

[δ᾽ ἐφεδριεμός, λίθον καταςετηςάμενοι πόρρωθεν αὐτοῦ «ςτοχάζονται 

ἐςφαίραις ἢ λίθοις᾽ ὃ δ᾽ οὐκ ἀνατρέψας τὸν ἀνατρέψαντα φέρει, τοὺς 

Γὀφθαλμοὺς ἐπειλημμένος ὑπ᾽ αὐτοῦ, ἕως ἂν ἀπλανῶς ἔλθῃ ἐπὶ τὸν 
᾿λίθον, ὃς καλεῖται δίορος. ὃ δ᾽ ἐποςτρακιςμός, ὄετρακον TOv! 

ἐθαλαττίων κατὰ τοῦ ὕδατος ἐπιπολῆς ἀφιᾶςειν, ἀριθμοῦντες αὐτοῦ rà] 

πρὸ τοῦ καταδῦναι πηδήματα ἐν τῇ ὑπὲρ τὸ ὕδωρ ἐπιδρομῇ᾽ ἐκ 

γὰρ τοῦ πλήθους τῶν ἁλμάτων fj νίκη τῷ βάλλοντι. ὁ δὲ κυν-Ἶ 

ἰδαλιεμὸς διὰ πατταλίων ἐςτὶ παιδιά κύνδαλα γὰρ τοὺς παττάλουςε 
ἐὠνόμαζον. ἦν δ᾽ ἔργον οὐ μόνον αὐτῷ τινὶ καταπῆξαι τὸν πάτταλονἾ 

[κατὰ τῆς διύγρου, ἀλλὰ καὶ τὸν καταπαγέντα ἐκκροῦςαι πλήξανταΐ 

[κατὰ τὴν κεφαλὴν ἑτέρῳ παττάλῳ᾽ ὅθεν καὶ fj παροιμία (III p 500.! 
494 Ko) 

^ z 

U 

ἰἥλῳ τὸν ἧλον, παττάλῳ τὸν πάτταλον.Ἶ 

βένιοι δὲ τῶν ἐΔωριέων) ποιητῶν τὸν ὧδε παίζοντα κυνδαλοπαίκτην ἢ 
Γἐκάλεςαν. ὁ δ᾽ ἀεκωλιαςμὸς τοῦ ἑτέρου ποδὸς αἰωρουμένου! 

lxarà μόνου τοῦ ἑτέρου πηδᾶν ἐποίει, ὅπερ ἀςκωλιάζειν ὠνόμαζον. ἢ 

[ἤτοι εἰς μῆκος ἡμιλλῶντο, ἢ ὁ μὲν ἐδίωκεν οὕτως, οἱ δ᾽ ὑπέφευγον 

[ἐπ᾽ ἀμφοῖν θέοντες, ἕως τινὸς τῷ φερομένῳ ποδὶ ὃ διώκων δυνηθῇ 

᾿τυχεῖν. ἢ καὶ πάντες ἐπήδων, ἀριθμοῦντες τὰ πηδήματα" προεςέκειτο 

γὰρ τῷ πλήθει τὸ νικᾶν. ἀςκωλιάζειν δ᾽ ἐκαλεῖτο καὶ τὸ ἐπιπηδᾶν 
᾿ἀςεκῷ κενῷ καὶ ὑπόπλεῳ πνεύματος, ἀληλιμμένῳ ἵνα περιολιςθαίνοιεν 

ἱπερὶ τὴν ἀλοιφήν. ; 

[eii δὲ καὶ ἄλλαι παιδιαί, ἐν κοτύλῃ, χαλκῆν μυῖαν, ἔξεχ᾽ ul 

Lo ἥλιε, τρυγοδίφηςις, μηλολάνθῃ, χελιχελώνη, «ςκανθαρίζειν, ῥαθα-} 

᾿πυγίζειν, πεντάλιθα, ψίττα Μαβλιάδες ἢ ψίττα "Poiat ψίττα Μελίαι,} 

1 ἔτι crpegóuevov? Bekker | 3 περιςτροφή Α | 4 καθιέντα AC | πάττα- 

λον IL | 11 ἐπιτροπῇ AC προτροπῇ L | 18 ἥλω S ἥλων F | 19 κυνδαλοπάκτην 
CL | 22 éviM avro CL | 24 ἀριθμοῦ τινος T. II. ἀριθμοῦντες τινος τὰ m. CL | 

26 ἵναπερ oA. II. ἵν᾽ ὥςπερ ὀλ. ABCL, corr Charitonides | 30 qírra edd, corr 
ESchwyzer cl Hes φίτταρο: p. AC. φίτταροι καὶ L II corr Hemsterh | φίττα 

MeX.] ἐφιτταλίαι TI 

3 ἱμαντελιγμός] Eustath 979.28 || 6 éqebpicuóc] Hes ἐφεδρίζειν | 9 émo- 
crpakicuóc] Sueton: Miller Mél 436 Eustath 1161.35 Hes émocrpakiZew || 12.183 
κυνδαλιςμός] Sueton: Miller Mél 436 Eustath 540. 23 Hes | 20 ἀςκωλιαςμός] Sueton: 

Miller Mél 436 cf Eustath 1646.24 | 28 ἀςκωλιάζειν Schol Plat Symp 190 D Hes || 
29 μηλολόνθη Ed pr 
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ἐπλαταγώνιον, τηλέφιλον, κρίνα, «πέρμα μήλων, λάταγες, κολλαβίζειν.ἢ 

[ἰὴ μὲν ἐν κοτύλῃ, ὁ μὲν περιάγει τὼ χεῖρε εἰς τοὐπίεω καὶ ευν-Ἶ 

᾿ξάπτει, ὁ δὲ κατὰ τὸ γόνυ ἐφιςτάμενος αὐταῖς φέρεται, ἐπιλαβὼν 

[ταῖν χεροῖν τὼ ὀφθαλμὼ τοῦ φέροντος. ταύτην καὶ ἱππάδα (xoi 

s ᾿ἢῥ κυβηςείνδα ἡ) καλοῦει τὴν παιδιάν. ἣ δὲ χαλκῆ μυῖα, ταινίᾳ 

ἐτὼ ὀφθαλμὼ περιςφίγξαντες ἑνὸς παιδός, ὃ μὲν περιςτρέφεται κη-Ἶ 

Poórruv (PLG III p 662.20 B) χαλκῆν μυῖαν θηράεω, οἱ δ᾽ ἀπο-} 

κρινόμενοι *6npáceic, ἀλλ᾽ οὐ λήψει᾽ «εκύτεει βυβλίνοις αὐτὸν παί-" 

ἔβουςειν, ἕως τινὸς αὐτῶν λάβηται ἢ  ὀ ἣ δ᾽ ἔξεχ᾽ ὦ φίλ᾽ ἥλιε παι-Ἶ 

10 διὰ κρότον ἔχει τῶν παίδων εὺὑν τῷ ἐπιβοήματι τούτῳ, ὁπόταν vé-! 

ἔφος ἐπιδράμῃ τὸν θεόν᾽ ὅθεν καὶ (τράττις ἐν Φοινίεςαις (I p 125. 46 Ko)! 

ξ εἶθ᾽ ἥλιος μὲν πείθεται τοῖς παιδίοις, 

Lórav. λέγωειν ᾿ἔξεχ᾽ ὦ φίλ᾽ ἥλιε.᾽ 

Hf δὲ τρυγοδίφηςεις τοῦ γελοίου χάριν ἐξεύρηται᾽ δεῖ γάρ τι éc] 

16 ἱτρυγὸς λεκάνην καταδεδυκός, περιαγαγόντα ὀπίεω τὼ χεῖρε, ἐτῷ" 

Ῥετόματι᾽ ἀνελέεθαι. ἣ δὲ μηλολάνθη ζῷον πτηνόν ἐςτιν, ἣν xoi] 

ἐμηλολόνθην καλοῦειν, ἤτοι ἐκ τῆς ἀνθήςεως τῶν μήλων ἢ civ Tfj 

᾿ἀνθήςει γινόμενον οὗ ζῴου λίνον éxbücavrec ἀφιᾶςειν, τὸ δὲ ἑλι- 
᾿κοειδῶς ἐν τῇ πτήςει τὸ λίνον διελίεςεται᾽" ὅπερ ᾿Αριετοφάνης ἔοικε 

20 λέγειν (Nub 1695)} 
Puvóberov, ὥςπερ μηλολόνθην, τοῦ ποδός. Ἶ 

I δὲ χελιχελώνη, παρθένων écriv fj παιδιά, παρόμοιόν τιΐ 

βἔχουςεα τῇ χύτρᾳ᾽ fj μὲν γὰρ κάθηται, καὶ καλεῖται χελώνη, αἱ δὲ περι-Ἶ 

ξτρέχουειν ἀνερωτῶςαι (ΡΟ III p 662. 21 B)1 

25 ἰχελιχελώνη, τί ποιεῖς ἐν τῷ uécu;] 

|f δὲ ἀποκρίνεται 

ξἔρια ἐμαϊρύομαι καὶ κρόκην Μιληείαν.Ἶ 

Fer" ἐκεῖναι πάλιν ὑβέκβοῶεινη" 

βὸ δ᾽ ἔκγονός cov! τί ποιῶν ἀπώλετο ;:ἢ 

so [ἣ δέ φηειΐ 
ἐλευκᾶν ἀφ᾽ ἵππων eic θάλαςεςαν ἅλατο.Ἶ 

7 χαλκεῖαν L | 7.8 ὑποκρ. C ποκρινάμενοι II 8 λήψῃ AL | 9 λήψον- 

ται ἃ | 15 λεκάνου A || 16 μελολόνθη Ed pr || 25 χέλειχ. Eustath | 27 κρό- 

xov À | 29 co: € || 81 ἥλατο II 

1 τηλέφυλλον Α || 2 ἐν κοτύλῃ] Eustath 1243. 28 Athen 479 A, Hes: ἐν κοτύλῃ 

φέρειν... ὁ γὰρ φέρειν᾽ τινὰ ἐν xorÜAQ . . . cf s ἐφεδρίζειν || 4 Hes ἱππαςτί || 5 κυβη- 

cíivba] Hes | Hes μυῖα χαλκῆ Eustath 1243,28 | 9 ἔξεχ᾽ ὦ φ. ἥλιε] Aristoph 

fg 389 Suid Eustath 881.42 Paroim I 776 (Zonaras) | 14 τρυγοδίφηςις] Sueton: 

Miller Mél 436 || 17 μηλολόνθη Aristot Hist an I 5. 4 Hes || 22 χελιχελώνη] Eu- 

stath 1914. 54 
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126 {τὸ δὲ εκανθαρίζειν écri τῷ μέεῳ τῆς χειρὸς ἐδακτύλῳ!" 

ἱΠ ὑπὸ τοῦ μείζονος ἀφεθέντι τὴν ῥῖνα παίειν, [τὸ δὲ ῥαθαπυτγίζειν [ἢ 

ἡ Π αμῷ τῷ ποδὶ τὸν γλουτὸν παίειν.Ϊ τὰ δὲ πεντάλιθα, ἤτοι λι-Ἶΐ 
ἡ θίδια ἢ ψῆφοι ἢ ἀςετράγαλοι πέντε ἀνερριπτοῦντο, ὥςτ᾽ ἐπιςτρέ- ἢ 

ἵξψαντα τὴν χεῖρα δέξαςεθαι τὰ ἀναρριφθέντα κατὰ τὸ ὀπιεθέναρ, f s I 

Pei. μὴ πάντα émicraín, τῶν émicrávruv ἐπικειμένων ἀναιρεῖεθαι τὰ ἢ ὁ 

ἰλοιπὰ τοῖς δακτύλοις. τὸ δὲ ῥῆμα τὸ πεντελιθίζειν ἔςτιν ἐν τοῖς} ἢ 

ἡ Ἑρμίππου Θεοῖς (I p 233.34 Ko), [xo δ᾽ ὄνομα πεντέλιθα ἐἐν""} 

ταῖς ᾿Αριετοφάνους Λημνίαις᾽ (fg 500}}}} 

l'BrevreA(0oic( Θ᾽ ἢ tóuo0 λεκάνης παραθραύμαειν."} ἢ T 

197 Pruvaiküv δὲ μᾶλλον ἣ παιδιά, ὥςπερ xai fj ψίττα Μαλιάδ ες ἢ 

ἱ ψίττα Ῥοιαί ψίττα Μελίαι παρθένων fjv: τὰς γὰρ νύμφας εὐ- 

ἰφημοῦςαι θέουει, παροξύνουςαι ἀλλήλας εἰς τάχος. τὸ δὲ πλατα-Ἰῇ 

ilr viov οἱ ἐρῶντες ἢ oi ἐρῶςαι ἔπαιζον" καλεῖται μὲν (yàp οὕτω ἢ — 

[xoi τὸ κρόταλον καὶ τὸ ceicrpov, ὦ καταβαυκαλῶειν oi τίτθαι ψυ-" 16. 

ἱῤχαγωγοῦςαι τὰ δυςυπνοῦντα τῶν παιδίων. ἀλλὰ καὶ τὰ τοῦ τη -Ἰΐ 

ἱβῤλεφίλου καλουμένου φύλλα ἐπὶ τοὺς πρώτους δύο τῆς λαιᾶς δακ-}} 

᾿ξ τύλους εἰς κύκλον ευμβληθέντας ἐπιθέντες, τῷ κοίλῳ τῆς ἑτέρας} 

ἱῤ χειρὸς ἐπικρούςαντες, εἰ κτύπον ποιήςειεν εὔκροτον ὑποεςχιςθὲν τῇ "ἢ 

“πληγῇ τὸ φύλλον, μεμνῆεθαι τοὺς ἐρωμένους αὑτῶν ὑπελάμβανον." ἢ 20 - 

128 f'xdi μὴν καὶ τὸ κρίνον διπλοῦν ὃν καὶ διάκενον ἔνδοθεν ἐκφυςή- 

ἵξεαντες ὡς ὑποπλῆςαι πνεύματος, πρὸς τὰ [μέτωπα [ ῥηγνύντες écn-17 

iluoívovro τὰ παραπλήεια τῷ κτύπῳ. ἔτι τοίνυν τὸ «πέρμαβὶ 

τῶν μήλων, ὅπερ ἔγκειται τοῖς μήλοις ἔνδοθεν, ἄκροις τοῖς πρώ-Ἰἢ 

ἵξτοις τῆς δεξιᾶς δύο δακτύλοις ευμπιέζοντες ἔτι διάβροχον καὶ ὀλι- ἢ 25 ' 

[cOnpóv ὄν, εἰ πρὸς ὕψος ψέκ ἡ πηδήςειεν, écquatvovro τὴν εὔνοιαν 1ἢ 

i| τούτῳ τὴν παρὰ τῶν παιδικῶν, ὥςπερ καὶ τῷ κτύπῳ τῶν λατάτγων, " ἢ 

129 1]el τὸ λείψανον τοῦ ποτοῦ kxorraficávruv κτυπήεειεν. τὸ δὲ} 

1 Inde ἃ τὸ ckav0. usque ad 8 129 m. παιδιῶν p 183,2 om S lacuna non 

indieata | 3 πεντάλιθρα F | 5 τὸ ὄπιεθεν θέναρ ἢ ei μὴ Ε' τὸ ἔμπροεθεν ἄρειε 
μὴ A || 6 ἐπίεταται ἢ τῶν AC | ἀνέλεεθαι Ε' || 7 πενταλιθίζειν edd, sed cf 18 

et 10 || 8 πέντελυθρα C || 8 év — 10 om Ed pr || 10 παραθραύμαει C παραθραύε- 

uacv F | 11.12 φίττα edd | 12 φιττάρδεφιττα Ε' φίτταροι q. ACL Ed pr, corr 
Hemsterh || 22 παρηγνύντες F | 24 ὁ παρέγγυται Ε' | ἔνθεν ACL || 25 ευμπαίζοντες F 

1 ςκινθαρίζειν (sic) Sueton: Miller Mél 436 Eustath 861.10, Hes ckiv0. ἔνιοι 
«κα... ὡς Δίδυμος || 2 ῥαθαπυγίζειν (Aristoph Eq 806) Eustath 861.9 Hes || 

 πεντελιθίζειν] Phot ᾿πεντελιθίζειν διὰ τοῦ € λέγουςει. Cf Lobeck Phrynich 418 | 

11 pírro] Sueton: Miller Mél 436 Eustath 1118.8, 504.23 | 13. 14 πλαταγώνιον) 
Schol Theocrit III 29 g Hes | 15 καταβαυκαλᾶν] Phot κατεβαυκάλιςε Hes Et M 
p 192.19 | 16.17 τηλέφιλον] Schol Theocrit III 29e Hes 
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ἡκολλαβίζειν écrív, ὅταν ὃ μὲν πλατείαις ταῖς χερεὶ τὰς ὄψεις} ῇ 

ἐέπιλάβῃ τὰς ἑαυτοῦ, Ó δὲ maícoc ἐπερωτᾷ [ποτέρᾳ τετύπτηκεν." 
1 Τοςαῦτα μὲν περὶ παιδιὼν "ἢ τὰ δ᾽ ἐπὶ τούτοις προςθήςομεν 

[eic ευμπλήρωειν τοῦ βιβλίου κατὰ ευνωνυμίαν ἢ ὁμοιότητα. 

5 Εἴποις ἂν ἐπὶ τοῦ ὅμοιος ἐοικώς, προςόμοιος — δ γὰρ} 

παρόμοιος ἔπαρ᾿ ὀλίγον ὅμοιός ἐςτι ῇ --- παρεοικώς, παραπλήειος, 

ἐμφερής προςφερής προςφέρων. j"'"Apicropávnc δὲ ἐν ΤΠολυείδῳ 

"(fg 460) καὶ προςεμφερὴς εἶπε, Πλάτων (Politie 261 D) δὲ προς-" 

βεοικώς.} ἀλλὰ μὴν καὶ εἰκόνα ἄν τις εἴποι καὶ ςφραγῖδα καὶ τύπον 

0 καὶ μίμημα καὶ ἐκτύπωμα καὶ τύπωμα [Pkol ἐκμαγεῖον" 1} καὶ ἐκ- 

-. μεμαγμένον᾽ βοὕτω γὰρ καὶ Κρατῖνος ἐν ταῖς Ὅραις (I p 90. 25ὅ Ko)! 

βέκεϊῖνος αὐτὸς οὕτως ἐκμεμαγμένος." 

PPApicropávnc δὲ ἐν ταῖς Θεεμοφοριαζούςαις (514). καὶ ἔκμαγμα! ἢ 

PPOeirevt | 
15 λέων cot γέγονεν, αὐτὸ ἔκμαγμα cóv."]] 

τὰ δὲ ῥήματα ὡμοιῶεθαι ὕὑπροςωμοιῶεθαιδ ὑπαρωμοιῶεθαι, ῥέοικέναι} 

ῇῥπαρεοικέναι προςεοικέναι ἢ}, καὶ προςφέρειν προςεμφέρειν, μεμιμῆ- 

εθαι, ἐκτετυπῶεθαι, ἀπεςφραγίεθαι, ἐκμεμάχθαι. καὶ τὰ ἐπιρρήματα 

ὁμοίως προςομοίως᾽ τὸ γὰρ παρομοίως εὐτελές, εἰκότως δὲ καὶ ἐοικό- 

τως ϊῥ παρεοικότως, παραπληείως, ἐμφερῶς προςφερῶς τὰ γὰρ ἀπὸ} 

β τῶν ἄλλων δυεφθεγκτότερα."} τὰ δὲ πράγματα ὁμοίωεις, εἰκαεία, 

τύπωςεις. τὸ δ᾽ ἐναντίον ἀνόμοιον καὶ ἀπεοικός, καὶ ὅςα dv τις εἴποι 

λόγῳ ópvncv τοῖς ῥήμαειν mpocri0eíc ῥῆμα δὲ βίμόνον"} τὸ ἀπεοι- 

κέναι, ἀφ᾽ οὗ οὐκ écri πρᾶγμα, ὥςπερ οὐδ᾽ ἀπὸ τοῦ ἀνόμοιος ῥῆμα, 

πρᾶγμα δὲ ἣ ἀνομοιότης. καὶ ἐπίρρημα δὲ ἀπ᾽ ἀμφοῖν, ἀνομοίως καὶ 

ἀπεοικότως. 

ἀπάτη ἐξαπάτη, «τροφή ὑποςτροφή, διάδυεις, παραλογιοςμόςο, 

παραγωγή, πλάεμα, φενακιεμός, καὶ καθ᾽ ἑτέραν χρείαν" εόφιεμα, 

τέχνη τέχναςμα, γοητεία, ἐπιβουλή, δόλος, κλοπή, παρατροπή, παρα- 

80 φορά, εκευωρία᾽ καὶ τὰ ῥήματα ἀπατᾶν ψβ[ ἐξαπατᾶν, ( «τρέφεςθαι ὑπο-}} 

ῇετρέφεεθαι, διαδύεεθαι, παράγειν, πλάττειν, παραλογίζεεθαι, φενακί- 

ζεεθαι, ςεοφίζεεθαι, τεχνάζειν, γοητεύειν, δολοῦν, κλέπτειν, παρα- 

ῇ τρέπειν, εκευωρεῖςεθαι. ἀλλὰ καὶ παρακρούεςθαι, ἀφ᾽ οὗ ῥήματος} 

M'oUk ἔςτι τὸ πρᾶγμα΄ fj γὰρ παράκρουεις βίαιον.Ἱ cuc δὲ καὶ 

βπαραποδίζεεθαι, Πλάτωνος εἰπόντος ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν Νόμων! 

c 

3 e 

3 ex 

2 πότερον Α || 10 x. ἐκμαγεῖον sol Ed pr | 17 mpocekgépeww A [| 27 cr. 

ἐξυποςτροφή ACL | διάλυεις AL 

19 ckeuupío] Suid Hes | 38 παρακρούεςθαι] Harp (AnuocOévnc II 5) Hes 

Phrynich praep soph 1083.1 Bor 
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184 Βιβλίου Θ΄ 134—138 

(052 B) 'urj πῃ παραποδιςθῶμεν, oiov παρατραπῶμεν ἢ ἐξαπατη-"} 

βθῶμεν᾽ οὐ μὴν οὐδὲ ἀπὸ τούτου εὔφωνον τὸ πρᾶγμα. ἐν δὲ τῷ αὐτῷ} 
ββιβλίῳ (655 C) ἔετι καὶ τὸ τί ποτ᾽ ἂν οὖν λέγοιμεν τὸ πεπλανηκὸς} 

go 

Phuác POeivar]]^, ἵν᾿ ἡ οἷον ἐξηπατηκός, ὥςτε ἐπὶ τούτου λέγοιτ᾽ àv! 
xoi fj πλάνη καὶ γὰρ μικρὸν προελθὼν ὁ Πλάτων (Lg 655D) ἔφη" 

"τόδε δὲ μᾶλλον εἰκὸς πλανᾶν ἡμᾶς. τῆς δ᾽ αὐτῆς ἂν εἴη δυνάμεως 

καὶ τὸ φηλοῦν."} ὀνόματα δὲ ἀπὸ τῶν εἰρημένων ἀπατεών, φέναξ, 

γόης, ἐπίβουλος΄ τὰ δ᾽ ἀπὸ τῶν ἄλλων ἢ δύεφθεγκτά écrv ἢ ἄλλο 

δηλοῖ ἢ μετοχαῖς οὖν χρηςτέον ἢ κτητικῷ ςεχήματι τῆς λέξεως, οἷον 

ἀπατητικὸν [καὶ παραλογιςτικόνη οὐδὲ γὰρ ταῦτα ἀπὸ πάντων δυ- 

γατὸν εὑρεῖν. ἐπιρρήματα δὲ μόνον, ἀφ᾽ ὧν καὶ ταυτὶ τὰ ὀνόματα, 

ἀπατηλῶς, ᾿'ἣπαραλογιςτικῶςἿ καὶ φενακιςτικῶς καὶ γοητευτικῶς [l'ou!l 

μὴν ἀλλὰ καὶ πλαςτῶς, Πλάτωνος εἰπόντος (Soph 216 C) “οἱ μὴ" 

πλαςτῶς ἀλλ᾽ ὄντως φιλοςοφοῦντες.᾽"ἢ 

μέλλειν διαμέλλειν, ὀκνεῖν κατοκνεῖν, ςτρέφεεθαι, διάγειν, ἀνα- 

βάλλεεθαι ὑπερβάλλεεθαι, βραδύνειν, διατρίβειν βἀποδιατρίβειν᾽, ὑπερ- 

[τίθεεθαι ᾿ἀνατίθεεθαι. καὶ ςτραγγεύεςθαι δὲ ἐν ταῖς 'Apicrogpóávouc 

Νεφέλαις 182}. AUS qi γὰρ τὸ λογγάζειν [έν τοῖς Κήρυξι τοῖς} 

Αϊεχύλου (fg 112).} τοῦ δ᾽ ἀναβάλλεεθαι καὶ f] ἐνέργεια ἔςτι παρὰ 

Anuocéve (III 52, IX 14), "οἷς ἀναβάλλουειν ὑμᾶς. οἴονται δέ τινες 

ταὐτὸν τῷ διατρίβειν νοεῖν καὶ τὸ τευτάζειν παρά τε Πλάτωνι" 
I(Ph 59 E) καὶ ἄλλοις εἰρημένον ἀλλ᾽ οὐ προείεμαι τοὔνομα. τὰ δὲ 

πράγματα μέλληεις μελληςμός, βραδυτής, ὄκνος, «τροφή l'Lórrocrpogn, ̂f 

ἀναβολή ὑπερβολή, διαγωγή, διατριβή τριβή, àváOecic fd γὰρ Ümép- 

θεεις ὕποπτος eic ἐ εὐτέλειαν}, fj δὲ crparreta παμπόνηρος, νωθεία 

δὲ καὶ νωθρότης [koi dud. ὧν οὐκ écri τὰ ῥήματα ὅτι μὴ παρ᾽ 

Ὑπερείδῃ τὸ νωθρεύεεθαι ἐν τῷ ὑπὲρ Λυκόφρονος (p 28 ΒΙ|5), ὅπερ 

ἔγωγε οὐ πάνυ ἐπαινῶ. ὀνόματα δὲ μελλητής μελλητικός, [καὶ tcuc^ 

ὀκνηρός, καὶ βραδὺς καὶ νωθὴς καὶ νωθρός᾽ j'écri γὰρ καὶ τοῦτο! 

παρὰ Πλάτωνι ἐν τῷ Φαίδρῳ (immo Theaet 144 B), νωθροί πως éx-! 
l'Batvouci πρὸς τὰς μαθήςεις ̓  ἐν δὲ τῇ ᾿Αμειψίου (ζαπφοῖ (I p 614. 

8 πεπλανημένων II | "7 «εφηλοῦν CL | 8 δύεφημα ἃ | 14 φιλόςοφοι 

Plat edd | 16.17 ὑπερτρίβεεθαι AL 1 81 ἐκβαίν.] ἀπαντῶει Plat edd. | ̓ Αμειψίου] 

"Augiboc? Kaibel 

7 φηλοῦν] Harpocr 8 φηλώματα ΒΑ 315.11. Phot (Μένανδρος ᾿Αλιεῖ) Hes || 

13 λογγάζειν] Phrynich praep soph 87.12 ('Apicropávnc fg 811) Phot λογγάςῳ || 
19 ἀναβάλλειν] — Harpocr | 21 τευτάζειν] Ael Dionys L (212. 5 Schw) ap Eustath 
968.3 Phot rcuróZew ... πολὺ διατρίβειν ἐν τῷ αὐτῷ. Λυκόφρων οὕτως xai 

Δίδυμος προςθεὶς ὅτι ἐνίοτε εημαίνει καὶ τὸ φροντίζειν... Bachm L 386,5 (Hes) 

Et M 755.38, Miller Mél p 399 Schol Plat Phileb 565 || 23 μέλληςις] Thucyd 

II 18. 9 et saepius μελληςμός] Hes 

& $5 CURE LE I NER ΠΤ 
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P16 Ko) xoi νωθρότερον εὑρήκαμεν." ἀπὸ μέντοι τῶν ἄλλων ἀντὶ 

ὀνομάτων μετοχαῖς χρηςτέον. τὰ δ᾽ ἐπιρρήματα πάντα! φαῦλα. 

νουθετῆςαι, ἐπιπλῆξαι, cugpovícat, [ἐπιτιμῆςαι, Δημοςεθένους" 

βεϊπόντος (I 16}}} *ró μὲν οὖν ἐπιτιμᾶν φαίη τις ἂν ῥάδιον καὶ παντὸς 
5 εἶναι καὶ Πλάτωνος (Phaedr 237 CO) ἱμὴ πάθωμεν ὃ ἄλλοις ἐπιτι- 

uev. ἴεως δ᾽ ἂν ἐοίκοι τούτοις τὸ ἐπανορθώςαεθαι καὶ κατακοςμῆ- 
cat καὶ καθαρμόςαι καὶ ἐπιετρέψαι καὶ θεραπεῦςαι καὶ iócacOot καὶ 

ἐξιάεαςεθαι καὶ καθῆραι καὶ ἀναλαβεῖν καὶ ἀνενεγκεῖν καὶ ἀναςώςαεθαι 

καὶ ἀναβιώεαεθαι.  ["Apicropávnc δ᾽ ἐν Πλούτῳ (fg 448) καὶ τῷ ἐπι-"} 
10 ἐκρούςαςθαι ἐπὶ τοῦ νουθετῆςαι κέχρηται. τὰ δὲ πράγματα νουθεεία 

καὶ ὡς Πλάτων (2)}}} νουθετεία᾽ φαῦλος γὰρ ὃ Μενάνδρου (III p258. 
1042 Ko) vovOericuóc, ἐπίπληξις δὲ καὶ cugpovicuóc καὶ ἐπιτίμηεις 

καὶ ἐπανόρθωεις καὶ κατακόςμηεις καὶ ἁρμονία καὶ ἐπιετροφὴ xoi θερα- 

πεία καὶ ἴαεις καὶ καθαρμός᾽ τὰ δ᾽ ἀπὸ τῶν ἄλλων οὐκ ἔςτιν ἐπὶ 

16 τῆς αὐτῆς ἐννοίας μένοντα". ὀνόματα δ᾽ [άπ᾽ αὐτῶν" ὁ εωφρο- 

νιςτὴς καὶ ἐπανορθωτής᾽ ἀπὸ γὰρ τῶν λοιπῶν τὰ μὲν ckÀnpà τὰ δὲ 

μᾶλλον πρὸς ἕτερα, πλὴν τοῦ ἐπιτιμητοῦ, ὦ κέχρηται ζοφοκλῆς" 

βεϊπὼν ἐν τῇ Πρόκριδι (fg 490) ᾿κολαςταὶ κἀπιτιμηταὶ κακῶν." 
κρατεῖν, περιγίνεεθαι, νικᾶν, ὑπεραίρειν, ὑπερθεῖν, καταγωνί- 

20 ζεεθαι, κατακρατεῖν ἐπικρατεῖν, καθαιρεῖν᾽ τὸ γὰρ καταπολεμεῖν καὶ 

καταδουλοῦςθαι ἑτέρας j'écri] χρείας, ὥςπερ καὶ τὸ χειρώςαςθαι καὶ 

παραςτήςαςεθαι καὶ ὑπαγαγέεθαι. καὶ κατὰ εἴδη καταναυμαχεῖν κατα- 

πεζομαχεῖν καθιππομαχεῖν καθιπποκρατεῖν, ἀφ᾽ ὧν τὰ πράγματα 

κράτος καὶ νίκη μόνα xoi αἵρεεις καὶ καθαίρεεις᾽ ββιαιοτέρα γὰρ ἡ" 

᾿έπικράτηεις παρὰ Θουκυδίδῃ (I 41.2), fj παρομοίαν ἄν τις εἶναι" 
φαίη τὴν κατακράτηειν, καὶ τὸν καταγωνιςμόν, ἐκείνου (VII 10. 3) 

άγωνιεμὸν εἰπόντος, καὶ τὴν καταπολέμηςειν, τὴν διαπολέμηειν εὑ-" 

ρών: βὗὑπαγωγὴ γὰρ xoi προεςαγωγὴ ἀνεκτά,Ἷ τῆς δὲ δουλώςεως ei-^] 

ρημένης fj καταδούλωεις βίαιος. μοχθηρὰ δὲ ἀπ᾽ ἐνίων τὰ ἐπιρρή-" 

80 ἵματα᾽ ἀπὸ γὰρ τῶν πλείετων οὐδὲ ἔςτιν."} 

ταὐτὸν ἂν ἐν χρήςει δύναιτο"! ὄχλος, πλῆθος, δῆμος, cóvoboc, 

εύλλογος, ἄθροιεμα, βάγερμόςἢ ευναγερμός, εύεταεις, τάχα δὲ καὶ 

4 ícuc φήςαι Demosth edd | 4. ὅ m. ἐετι CL | 5 καὶ μὴ CL | 7 με- 

θαρμόςαι ἃ | 8 ἀναβαλεῖν A || 9.10 ἐπικροῦςαι CL [ 14 καθαριςμός AL || 

17 Πλάτων, in marg m I ζοφοκλῆς S || 18 κακῶν Κα F νικῶν S | 22 κατὰ] 
κλύτ᾽ II || 27 δὲ ἁπολέμηςειν II εὗρον CL || 30 πλείετων] λοιπῶν II | 31 àv L 

πᾶν Π οὖν € 

10 νουθεεία Eurip Herc 1266 | 11 νουθετεία e philos Ast non notavit at 

vouOérncc Plat Protag 323 E et saepius | 12 Phot νουθετηςμός |] 27 διαπολέ- 

uncc Thuc VII 42 | 29 καταδούλωεις Thuc lII 10 Plat Lg 776 D 
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148 εὐναγωγὴ καὶ ευλλογὴ καὶ θίαςος καὶ χορός, ὡς εἰ λέγοι τις ἀνδρῶν 

144 

145 

146 

147 

ὄχλος καὶ γυναικῶν πλῆθος xoi παίδων cóvooóoc καὶ ξένων εύὐλλογος 

καὶ μετοίκων δῆμος καὶ δούλων ἄθροιεμα --- βιαιότερον γὰρ Ó ἀθροις- 

μός --- καὶ ἐμπόρων ἀγερμὸς καὶ καπήλων εύεταεις καὶ ναυτῶν cuv- 

αγωγὴ καὶ κυβερνητῶν ευνδρομὴ καὶ παιδευόντων θίαςος καὶ παιδευ- 

ομένων χορός. μέπὶ δὲ τῶν αὐτῶν" καὶ ευνῆλθον πανδημεί παγ- 

γενεί παςευδί --- βὑὗἧπομίαρον γὰρ τὸ πανευρεί — κατ᾽ ἀγέλας, καθ᾽ 

ἡλικίας, κατὰ τέλη, κατὰ ἔθνη, κατὰ γένη, κατὰ τύχας, κατὰ τέχνας, 

κατὰ ἴλας, ἵνα τὸ 'Ourpou (B 98) ἰλαδὸν ὡς ποιητικὸν παραιτώμεθα." 

καὶ ἑτέρως δ᾽ ἄν τις εἴποι πάντα γένη, καὶ óca γένη καὶ ὅςαι ἧλι- 

κίαι, καὶ ὅςα ἔθνη, καὶ ὅτι παῖς καὶ γυνή. καὶ μὴν. καὶ καθ᾽ ἕτερον 

cxfiua, οὐδεὶς τῶν ὄντων ἀπῆν, οὐδεὶς ἦν ὃς ἀπῆν" "}, οὐδεὶς ἀπεῖναι 

ὑπέμενεν, οὐδεὶς ἦν ὃς οὐ παρῆν, οὐδεὶς οὕτω γέρων ἢ παῖς ὅςτις 

αὑτὸν οἴκοι κατεῖχεν" ἐκ τῶν οἰκιῶν ἐξεχέοντο, ευνήεςαν, ευνελέγοντο, 

ευνηγείροντο, cuvnOpoiZovro, ευνέθεον, ευνέρρεον, ευνεωθοῦντο, cuv- 

εφέροντο, ευνέςπευδον, eic ταὐτὸν ἤεςαν, P'eic ἕν ἔεπευδον, ἐν ταὐτῷϊ 

ήςανἥῆ, πάντα ἐπεπλήρωτο, πάντα é£emémAncro, écrevoyuppeiro, ἐθλί- 

Bero. ῥκαιρὸν δὲ ἔχει καὶ τὰ ποιητικά, ὑπὲρ τὴν ψάμμον, ὑπὲρ τὰ" 

κύματα, ὅεα φύλλα καὶ ἄνθη, καὶ τὰ τοιαῦτα." 

αὐχεῖν, ἀλαζονεύεεθαι, κομπάζειν, ςεμνύνεςθαι ςεμνολογεῖεθαι, 

μεγαληγορεῖν μεγαλορρημονεῖν, μεγαλύνεεθαι, oipecOoi μετεωρίζεεθαι, 

πεφυρῆςθαι, ὑψηλοφρονεῖν ὑπερφρονεῖν, ὑπερορᾶν, τερατεύεςθαι᾽ ῥὲέν"} 

δ᾽ Εὐπόλιδος Δήμοις (I p 298. 134 Ko) ἔςτι καὶ τὸ καυχήςαςθαι."} ὧν 
τὰ πράγματα αὔχημα, ἀλαζονεία, κόμπος, ςεμνολογία, μεγαληγορία 

μεγαλορρημοεούνη, ὑπερφρόνηεις, ὑπεροψία, τερατείας ἣ δὲ ὑπερη- 

φανία, τὸ μὲν πρᾶγμα ἔςτι!, τὸ δὲ ῥῆμα τὸ ὑπερηφανεῖν οὐκ ἐπαινῶ. 

τὰ δὲ ὀνόματα, ἀπὸ μὲν τοῦ αὐχεῖν κατὰ μετοχὴν ῥητέον ὃ αὐχῶν --- 

ὃ γὰρ αὐχητὴς βίαιον, --- ἀπὸ δὲ τῶν ἄλλων βάλαζώνἢ κομπαεςτής 

κομπαςτικός κομπώδης ὑπέρκομπος, ςεμνολόγος, μεγαληγόρος μεγα- 

λορρήμων, μεγαλυνόμενος, ἀϊρόμενος μετεωριζόμενος, πεφυςημένοε, καὶ 

Poi] αὐταὶ ἀντὶ ὀνομάτων μετοχαί᾽ ὑψηλόφρων δὲ καὶ ὑπέρφρων καὶ 

ὑπερόπτης καὶ ὑπεροπτικός᾽ ['ó γὰρ ὑπερορατικὸς βιαιότερον, βέλτιον" 

δὲ ὃ ὑπερορῶν, καὶ ὑπερήφανος καὶ μετέωρος, καὶ ἀπὸ τῆς τερα- 
ς τείας ὁ τερατευόμενος, καὶ τερατολόγος ἐκ τοῦ Πλάτωνος} (Phaedr 

9 iv ἀπομήρου CL | 12 τ. ὄντ. εἰπεῖν ἀπῆν BL || 15.16 cuvepatvovro L | 

16 íecav II fjcav ACL qui 17 rjecav | 17 ἐξέπληςτο AC ἐπέπληςτο L || 23 καυ- 

χήςεται Ο | 28 abyncac AC 

7 maccub(] Phot (Thukyd VIII 11 Pherekrates Αὐτομόλοι) | 25.26 ὑπερ- 
noaviía] Plat Symp 219C Xenoph Cyrup V 2.27 || 32 ὑπεροπτικός Isocrat I 30 
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229 E). τὰ δ᾽ ἐπιρρήματα [ἀπ᾽ ἐνίων"), ἀλαζονικῶς, κομπαςτικῶς, με- 

γαληγόρως μεγαλορρημόνως, ἠρμένως μετεώρως, πεφυςεημένως᾽ ὑπερ- 

φρόνως γὰρ καὶ ὑψηλοφρόνως τραχύτερα, l'ómepómruc δὲ καὶ ὑπερ-" 

οπτικῶς καὶ ὑπερηφάνως. καλὸν δὲ καὶ" τὸ παρὰ Θουκυδίδῃ (V 68. 1) 
κομπῶδες. 

κωμῳδεῖν διακωμῳδεῖν, διαςύρειν, εκώπτειν" βδιαςκώπτειν" 

χλευάζειν, φαυλίζειν, τωθάζειν, γέλωτα τίθεεθαι᾽ cxAnpórepov γὰρ τὸ 

γελωτοποιεῖν, καὶ εὐτελέετερον τὸ γελοιάζειν, [καὶ φορτικώτερον τὸ" 

[ῥυλοιάζειν, kai']] ποιητικώτερον τὸ «εἰιλλαίνειν καὶ ciÀoOv [καὶ δια-ἢ 

᾿αιλοῦνῆ. τὰ δὲ πράγματα κωμῳδία, «κῶμμα βεκωπτική!, χλευαςμός 

χλευαςία, τωθαςεμός τωθαετική, γελωτοποιία, καὶ τὰ ὀνόματα κωμῳδός 

κωμῳδικός, εκωπτικός, χλευαςτής χλευαςτικός᾽ [ῥὸ γὰρ χλεῦαξ κωμῳ-"} 

βδικώτερον (III p 603. 1195 Ko)'], τωθαςτὴς δὲ καὶ τωθαςτικὸς καὶ 
γελωτοποιός. βέπὶ τοῦ αὐτοῦ δ᾽ εἴρηται καὶ ὁ φλύαξ᾽ ἀλλὰ οὐδὲ! 

τῷ τοῦτο ἐπαινεῖται πρὸς ἐμοῦ τοὔνομα, καίτοι τὸ φλυαρεῖν ἕτερόν" 

έετιν. πάντα δὲ ἀπὸ τῶν μετοχῶν ἀμείνω." τὰ δ᾽ ἐπιρρήματα κω- 

μῳδικῶς, εκωπτικῶς, τωθαςτικῶς" τὸ γὰρ γελοίως ἐφ᾽ ἑτέρου, καὶ 

τὸ γελωτοποιικῶς βιαιότερον." 

έπὶ τοῦ αὐτοῦ φαίη τις ἂν} πρᾶγμα, χρῆμα, ἔργον, crmoU- 

80 δαςμα, ἐπιτήδευμα, ἐπιχείρημα ἐγχείρημα, μάθημα, τέχνημα, μεταχεί- 

ριεις. καὶ ὁ πράττων ἐργαζόμενος, «πουδάζων, ἐπιτηδεύων, ἐπιχειρῶν 

βέγχειρῶν"}, μανθάνων, μεταχειριζόμενος" τεχνάζων γὰρ ἢ τεχνώ- 

μενος ἕτερόν τι δηλοῖ, ἄμεινον δὲ τὸ τέχνῃ μετιών. 

καὶ ταῦτα παραπλήεια!, εἰδέναι, γινώεςκειν, ἐπίεταςθαι, κα- 

35 θορᾶν, κατανοεῖν, μανθάνειν καταμανθάνειν, ἐφικνεῖςθαι᾽ ἱέτερα γάρ!" 

l'écri τὸ εἰκάζειν"), τεκμαίρεεθαι, ἀμφιγνοεῖν, βὑποτεκμαίρεεθαι, «τοχά-ἢ 

ἤζεςεθαιῆ, ὑποπτεύειν, ὑπονοεῖν, τοπάζειν, εἰκοβολεῖν. τὰ δὲ πλεῖετα 

ἀντὶ ὀνομάτων Pueroxàc!] ἔχει ἢ κατὰ τὴν κτητικὴν ἰδέαν παρηγμένας 

προςητγορίας, εἰδώς: ὃ γὰρ εἰδήμων ὑπομόχθηρον, γινώεκων δὲ καὶ 

50 γνωςτικός᾽ Ó γὰρ παρὰ Ξενοφῶντι (Cyrup VI 2.39) γνωετὴρ ἕτερόν 

τι δηλοῖ, émicr]uuv δὲ καὶ ἐπιετάμενος καὶ ἐπιετημονικός, καὶ ὁρῶν 

καὶ καθορῶν καὶ καθορατικός, {καὶ κατανοῶν καὶ κατανοητικός,"} καὶ 

μανθάνων καὶ μαθητικός. καταμανθάνων ψῥδὲ καὶ καταμαθητικὸς (ouc- 1^ 

Mxepécrepa τῷ μήκειβ!!, ἐφικνούμενος ῥμέντοι, ὥςπερ καὶ ἀπὸ τῶν" 

86 βέτέρων"} εἰκάζων εἰκαςτικός, τεκμαιρόμενος" ['ó γὰρ τεκμαρτικὸς 

e 

SET eo 

7 τέλωτα] θέλημα. A | 8 γελοποιεῖν II | 22.23 τεχναζόμενος II | 33. 34 

δυςχ. γὰρ T. μ. ὁ καταμαθ. II | δυςηχεςτέρα CL 

8 γελωτοποιεῖν] Plat Symp 189 ἃ Xenoph Symp IV ὅ0 | γλοιάζειν] Hes | 
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P'einóvroc (I p 560.689 Ko)!] 
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l'oucxepéc, croxaZóuevoc δὲ καὶ croyacrikóc, ῥὥςπερ ó Πλάτων καὶ} 

Puxriv πού (Gorg 463 A) onc «τοχαςτικήν. ('órovoüv δὲ xai] ὑπο- 
γοητικός, καὶ ἀμφιγνοῶν xoi ὑποπτεύων καὶ τοπάζων. 

Ἔκ τοῦ αὐτοῦ ταὐτὸν" δηλοῦντες οἵδε oi cynuaricuoí, ταχύ, 

ταχέως, διὰ ταχέων, ὅτι τάχιςτα, (Ic τάχιςτα"ῇ, ὡς εἶχε τάχους, ἐν 

τάχει, ἢ Ρἀπτέρῳ τάχει. καὶ οἵδε ὁμοίως, ὡς τὸ πολύ, ['uc ἐπὶ 
τὸ, πολύ, ὡς j["ró'] ἐπίπαν, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖετον, l'éxk τοῦ ἐπὶ 
PmAeicrov, ἐπὶ τὸ πλῆθος, ἐπὶ τὸ πολύ, ὡς ἐπὶ τὸ πλῆθος, ὡς ἐπὶ 

τὰ πολλά᾽ τοῦτο μὲν γὰρ Αλεξις ἐν TToimrpía εἴρηκεν, (II p365.184 Ko)! 

[ὼς ἐπὶ τὰ πολλὰ τοῦτο ποιῶ," 

τὸ δὲ ὡς ἐπὶ τὸ πλῆθος ["AXezic] ἐν Διδύμαις (II p 316.54 Ko), 

τὰ δ᾽ ἄλλα οἱ κεκριμένοι. 

ἐπὶ τοῦ ἀναιρεῖν κτεῖναι ἀποκτεῖναι, φονεῦςαι, ἀποςφάξαι, κα- 

θελεῖν, διαχρήςαςθαι. [ἐπὶ δὲ τούτου Ξενοφῶν (Cyrup IV 6.4) uev] 
Pépn 'xareiprácaro τὸν λέοντα,᾽ ᾿Αριετοφάνης (I p 486.358 Ko) δὲ" 
'τοὺς ἄνδρας ἀπεχρήςαντο, ᾿ουκυδίδης (I 126. 11) δὲ ἀνεχρήςατο."ἢ"} 
καὶ τὸ πέπρακται δὲ ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ τάττουειν. Ἡρόδοτος (IX ὅ8)}}} 
δὲ ἔφη “ἐπεὶ δέ cgi πάντες karécrpuvro' ἐπὶ τοῦ ἀνήρηντο᾽ ὅθεν!" 

οὕτως ἀκούουει καὶ τὸ παρ᾽ "Apicropávet ἐν Ἱππεῦειν (481}"} 

βέγώ ce νὴ τὸν Ἡρακλέα παραςτορῶ." 

I"€g' οὗ εἴποις ἂν] ἀμφιβάλλειν, ἀμφιεβητεῖν, ἐνδοιάζειν, ἀμ- 

φιγνοεῖν, διςτάζειν, [ἐπὶ τούτου ἴεως καὶ τὸ εἰκοβολεῖν, ᾿Αριετοφάνους 

[εϊκοβολοῦντες καὶ πλάττοντες." 

ἐφ᾽ οὗ ῥητέον ἀρκεῖ ἐξαρκεῖ ἀπαρκεῖ, ἀπόχρη, ἀποχρῶν, ἀπο- 

χρώντως ἔχει, ἱκανῶς, αὐτάρκως, ἀρκούντως ἀπαρκούντως, ὑπεραπο- 

χρώντως, δαψιλῶς, l'éri τούτου τὸ ἐκποιεῖ εἴρηκεν ἐν τῷ ὑπὲρ ᾿Αχιλ-"} 

βλείδου φόνου Aucíac (p 182. 57 Tur). 
Ταὐτὸν δ᾽ ἂν εἴη ἐκπλήττειν, θορυβεῖν, l'órreieivi] ἐπαπειλεῖν, 

δεδίττεςθαι, ταράττειν ἐκταράττειν, ἀνατείνεςθαι, ἀναςείειν, ἐπαρτᾶν, 

ἐκφοβεῖν. 

ὅ τάχιςτα] μάλιετα À. || 6 ἀπτέρῳ τάχει sol Ed pr | 10 m. οὕτω ποιῶ CL | 

11 Διδύμοις L | 15 κατ. τε τὸν À. Xenoph | 16 Thucyd cdd ἀπεχρήςεαντο et 

διεχρήςαντο || 17 πεπραχθαι II. | 25 f. ἀμφιγνόημα" ἀρκεῖ ἃ | ἀπόχρη ἀποχρᾶ 

ἀποχρῶν ΠῚ, | 29.30 ἀπειλεῖν ἀπαγ(γ)έλλειν ἐπαγ(γ)έλεεςεθαι ὃ. II || 30 ἀναρτᾶν A 

6 ἀπτέρῳ T. Nauck TGF adespota 429 || 15 κατειργάςατο] Phot Hes || 

16 ἀπεχρήςαντο] ΒΑ 423. 32 Suid ('Apicr. Anuvtaic) | &vexpricavro] BA 399. 17: 

Θουκυδίδης (Phot Suid) | 21.22 ἀμφιγνοεῖν Harpocr | 22 εἰκοβολεῖν ΒΑ 39. 25 
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καὶ τάδε ἐοικότα, ὑπεκθέεθαι, [{ὑπεξελέεθαι, βύπεκκομίςαι" 
Μέκκομίςαι,Ἱ ὑπεκκλέψαι, ἀποςκευάςαςθαι ἐκεκευάςαςθαι᾽ [l'Anuocóévnc!] 

᾿βγὰρ εἴρηκεν (XXX 30) “ἣ δὲ γεωργία ἐξεςκευάςθη μετὰ τὴν δίκην.᾽" 
ὥςπερ "βοῦν" "} καὶ τάδε, καίειν, φλέγειν ᾿βοιαφλέγειν ἐκφλέγεινῆ 

5 βῇκαταφλέγειν" μ᾽], ὑποπρῆςαι ἐβκαταπρῆςαι ἐμπρῆςαι,""} ὑφεῖναι πῦρ, 

ύφάψαι, ἐκτρῖψαι φλόγα, ἀνεῖναι, ἐκριπίςαι, ἀνερεθίςαι, ἐγεῖραι διε- 

γεῖραι. τὸ δὲ πρᾶγμα Ὅμηρος μὲν ἔφη (Φ 331) 'φλέγμα κακὸν φο- 

ρέουςα᾽, καὶ καῦμα δ᾽ ἂν ὁμοίως εἴποι τις βιαζόμενος, βέλτιον δὲ ἐμ- 

πρηςμὸς καὶ πυρκαϊά᾽ [έν μέντοι τῷ Ὑπερείδου ὑπὲρ Λυκόφρονος 

τὸ ['(p 26 BI?) εὗρον γεγραμμένον ἣ νεωρίων προδοείαν ἢ ἀρχείων ἐμ-"} 

βῇπυριεμὸν ἢ κατάληψιν ἄκρας,᾽ καὶ οὕτως ᾿ἐγέγραπτο ἐν πλείοςι"" 

ββιβλίοις.] ὃ δ᾽ ἐμπρήςας τάχ᾽ ἂν πυρκαεὺς ὀνομάζοιτο, κατ᾽ Αἰεχύ- 

λον καὶ (ζοφοκλέα οὕτως ἐπιγράψαντας τὰ δράματα, τὸν μὲν [rov] 

Προμηθέα, τὸν δὲ τὸν Ναύπλιον. 

15 Ἔστι δ᾽ εἰπεῖν ἐπράχθη ἐξεπράχθη κατεπράχθη, eiprócOn, κατ- 

εἰργάεθη, ἐτελέεθη ἐξετελέεθη ᾿ευνετελέςθηϊ, [᾿᾿ῥἐτελεειουργήθη 1} βευν-ἢ 

βετελεειουργήθηϊ, ἐκβέβηκεν βάποβέβηκεϊ, διῳκήθη᾽ τὸ γὰρ ἐδράεθη 

καὶ ἐτολμήθη ἑτέρας écri χρείας. τὸ δὲ πρᾶγμα πράξις, τέλεεμα τέλος 

ευντέλεια, ["reAecioupyía!] ('cuvreAecioupyía'], τὸ ἐκβάν, τὸ ἐκβεβηκός 

Pró ἀποβεβηκός, τὸ διῳκημένον. καὶ ὁ ἀνὴρ πράττων [korampór-" 

PruvH* écri δ᾽ εἰπεῖν καὶ δρῶν, ἐργαζόμενος ᾿ ἀπεργαζόμενος, τελῶν 

ουντελῶν, τελεςτικός, τελεειουργῶν ἔτελεειουργός ἢ ὑ'΄τελεειουργικός, "ἢ 

διοικητής διοικητικός. 

καὶ μὴν καὶ τάδε ἂν εἴποις, ἐδίωξεν, ἤλαςεν ἐἀπήλαςεν" "], 

25 ἡβέξήλαςεν"}, ἐφυγάδευςεν, μετεςτήςατο, ἐξεπέμψατο, ὑπερώριεεν --- Δη- 

μοςθένης (XXV 95) δὲ καὶ ἐξώριςεν εἶπε καὶ Ὑπερείδης (fg 232 BI?) ἀφώ- 
picev --- ἐξέβαλεν, ἀπέρριψεν ἐξέρριψεν᾽ Θουκυδίδης (I 24. 5) δὲ καὶ τὸ 

ἐξεδίωξεν εἴρηκεν. τὸ δὲ πρᾶγμα δίωξις, ἔλαεις, φυγή, ὑπεροριεςμός 

ἐκβολή, μετάεταεις, πλάνη. καὶ ὃ ἀνὴρ φυγάς, é£ópicroc, ἀλήτης, 

80 ὕὑπλανήτηςἹ πλάνης. ἐκ δὲ τῶν λοιπῶν μετοχαί᾽ — τραγικὸς γὰρ ὃ 

παρὰ CogoxAet (fg 939) διωκτός — ἐληλαμένος δὲ καὶ ἐξεληλαμένος 1" 

ῇβκαὶ ἀπεληλαμένος "}, καὶ πεφυγαδευμένος, καὶ ὑπερωριςμένος, καὶ 

ἐκβεβλημένος, καὶ ἀπερριμμένος ['(koi ἐξερριμμένος"], καὶ μεθεετηκώς, 

καὶ πεπλανημένος. 

35 f'ITpocóuota. καὶ ταῦτα!, εἰεῆλθεν ὑβέπῆλθεν"  ἐπειςῆλθεν, eic- 

1 ὑπερθέεθαι ἃ | 2 ὑποκλέψαι Α | 6 ἐκριπίςαι] ἐκτριίυ Symfjcot II || 20 δια- 

κείμενον Α || 25 περιώριςε ACL | 32 x. ἀπεληλ. sol Ed pr 

10.11 éumupicuóc] Phrynich p 335 Lob BA 97.12 | 22 xeeciouprkóc vl 

ad τελεειουργός in Plat Phaedr 270 A 
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ébpauev ἐπειςέδραμεν, εἰεκεκώμακεν "δ᾽ ἐπειεκεκώμακε ἢ, εἰςεφθάρη, Μὲ 

I'Léreicep0ópn εἰεήρρηκεν"}"} ἐπειςήρρηκεν, εἰςπεπήδηκεν p ἐπειςπεπή- 1} 

! δηκεν}"}, ῥεἰεεβλήθη "ἢ ῥεϊςεκυκλήθη ἐπειςεκυκλήθη, κατέλαβε τὴν 

πόλιν, κατέςχεν, ἐπειςέπεςεν εἰς τὴν πόλιν, ἐπαφείθη τῇ πόλει ὥςπρ ὁ 

πνεῦμα ἢ πῦρ ἢ cxnmróc ἢ νέφος ἢ χάλαζα ἢ χιὼν ἢ νόεημα, καὶ T 

καθ᾽ ἕτερον cxnuaricuóv, τῇ πόλει mpocépaAe, mpocéppiyev, ἐπαφῆκε, 

προςήνεγκε, ᾿προςέρρηξεϊ, mpocnpo£ev. 

ἀράμενος, ἐνεγκών ἐϊβάνενεγκών 1}, ἀναθέμενος, ἀνακουφίςας, 

ἐπαράμενος, βαςτάζων, ἐφορῶν, ἀχθοφοριῶν,, φέρων fLàvagpépuvi. xoi - 

τὸ φερόμενον ἄχθος καὶ φορτίον καὶ φόρημα, ὃ δὲ μιςεθὸς φορεῖον τὸ 

καὶ φέρετρον καὶ κόμιετρον καὶ φορά, ὥςπερ καὶ τὸ πρᾶγμα ἀχθο- 

φορία καὶ φορά" τὰ γὰρ ἀπὸ τῶν ἄλλων εὐτελέετερα [") «κληρότερα."} 

160 Ταῦτα τῇ διανοίᾳ διάφορα εημαίνοντα προςέοικε τῷ τῆς λέ-" 

ξεως εχήματι", εὐ ρμοςτία, εὐρυθμία, εὐήθεια, εὐτραπελία, εὐ- “ἢ 

ῇπραγία !, εὐπρέπεια, εὐταξία, εὐτυχία, εὐπορία, εὐχρηματία, εὐ- 15 - 

ποτμία, εὐθηνία, εὐετηρία, εὐαιςεθηςεία, εὐβουλία, εὐλογία, εὐμαθία, εὐ- 1 

φωνία, eücroxía, eücrouía, εὐνομία, εὐδικία, εὐπαιδία, εὐγαμία, εὐτεκνία, 

εὐγένεια, εὐλάβεια, εὐγλωττία, εὐφημία, εὐςέβεια, εὐμένεια, εὐμουεία, 

161 εὐτέλεια, εὐερμία, εὐκολία, εὐχέρεια, εὐωδία, καὶ ἣ παρὰ Ξενοφῶντι 

(REq I3) εὐποδία, xai fj παρ᾽ Εὐριπίδῃ εὐπαιδευεία (fg 1100), καὶ fj so — 
παρὰ Κριτίᾳ (TG FF p 774. 6) eü£uvecía, xoi fj παρ᾽ ᾿Αριετοφάνει (Ran. 
1528) εὐοδία. βὥεπερ αὖ καὶ τάδε", eb pnuocó vn, f"'ebcynuocóvn; dH 

᾿εὐγνωμοεύνῃ, eügpocuvn, [καὶ ἣ παρὰ τῷ ποιητῇ" } (?) εὐθημοεύνη. [xoi 

[ó καὶ τάδε", εὐαίεθητα, εὔπρακτα εὐκατάπρακτα, εὐεξαπάτητα, 

εὐανάκλητα, εὐκόμιετα, εὔτακτα, ὑβεὐεύνθετα!, l'ebcóvraxra!], εὐπό- ss — 
162 picra, εὐδιοίκητα, εὐκατέργαςτα, εὐδίδακτα, εὐκαταγώνιετα, εὐκαθαί:- 

pera. καὶ ταῦτα δέ, εὐάγγελον, εὔωνον, εὔζωνον, εὔρωετον, εὐδίαιτον 

ἐ Π εὔεημονἢ ἢ, εὔπυρον, εὔειτον, εὔοινον, ἡ εὔδουλον } ᾿! εὔβουλον ἢ 

εὐλόγιετον, eücUverov, εὐκάρδιον, εὐπρόεωπον, εὐτράπελον, εὐόφθαλ- | 

μον, εὔκομον, εὐπάρειον, εὔμηρον, καί που καὶ εὐπαλέες, εὐεταλές, so .— 

βεὐεπές, ξεὐμελές,} ebmivécl]. ὥςπερ εὐαιεθήτως, βί εὐπρεπῶς", βεὐύ- ἢ — — 

᾿πετῶςἢ καὶ τὸ παρ᾽ ᾿Αριετοφάνει (fg 188) εὐκόπως. ἔςτι δὲ καὶ ἀπὸ 
^ P4 ^ , 2 , * [4 bl 2 , 2 3 

τῶν ἄλλων τῶν πλείετων ἐπιρρήματα, καὶ oi εἰς ἀλλήλους ἀπ᾽ ἐνίων 

cxnuaticuot. 

μαι σι tb 

4 kxarécynkev ACL | 9 ἐπαιρά(ο A)uevoc AC | 19 εὐεργία II | 21 εὐευ- 
vecía ACL || 22 εὐωδία IL C | 28 eócquov B sol | 31 εὐρεπῶς II 

1 ἐπειςκεκώμακε Plat Rpb VI 500 D | 10 φορεῖον géperpov vd ad VII 153 || 
19 ebepuía] Hes Et M 291.49 | 23 εὐθημοςύνη non Homerus ed Hesiod O 473 



Libri X 1—2; 10 191 

I 
tKouuóbu Καίεαρι ὃ" Ἰούλιος ἸΤολυδεύκης χαίρειν.) ἐνέτυχόν 

ποτε βιβλίῳ τῳ τὸν Ξενοφῶντος Ἱππικῶν ἐξηγεῖεθαι λέγοντι. εὑρὼν δὲ 

ὀνόματος κρίςει τοῦτο Ἐρατοςθένην ἐν τῷ (κευογραφικῷ λέγειν, 

ἐπῆλθέ μοι ζητεῖν τὸ ἐτοῦ͵ '€parocOÉévouc βιβλίον διὰ τὸ προςαγωγὸν 

& τῆς χρήςεως᾽ ὡς δ᾽ εὗρον μόλις, οὐδὲν εἶχεν ὧν ἤλπιςα. τὸ τοίνυν 

ὕπ᾽ ἐμοῦ μὲν ἐλπιεθέν, ὑπ᾽ ἐκείνου δ᾽ [οὐ] πληρωθὲν ἔγνων αὐτὸς 

ἐκτελέςαι. καὶ οἶμαί cot πειρωμένῳ φανεῖςθαι τουτὶ ἐτὸ βιβλίον 

[ὑπὲρ πάντα τῇ χρείᾳ] καὶ γὰρ εἰ μηδὲ τῶν ἄλλων μηδὲν ἔξω τοῦ 

xpncíuou, τοῦτο γοῦν διὰ τῶν εὐυνηθεετάτων ἥκει καὶ ὧν ékácrore 

10 χρήζομεν. διὰ τοῦτο [oi] πλείους ἐπηγαγόμην ἐνταῦθα τοὺς μάρ- 

Tupac, ὅτι τὰ πλείω τῶν ὀνομάτων ἀπολογίας ἢ Opácouc ἐδεῖτο. εἰ δέ 

τινα τῶν ἢ  βνῦν" }} εἰρημένων κἀν τούτῳ γέγραπται, μὴ πάνυ θαυμάεῃς᾽ 

ἀθροίζοντα γὰρ τὰς τῶν εκευῶν προςεηγορίας οὐκ ἐκ τῶν παλαιῶν 

βευλλέγειν μόνον ἀλλὰ κἀκ τῶν ἰδίων ἔδει. ἐξΓεὐτύχει κύριε.) 

15 PiCkeón τὰ κατ᾽ οἰκίαν χρήειμα xoi κατ᾽ ἀγροὺς ἢ τέχνας} 

ἐῬβέδοξέ μοι καλῶς ἔχειν ευναγαγεῖν, ἵν᾽ ἔχῃς, ὅτου ἂν éxácrose']'] 

MixprjZgc, ὥςπερ ἐκ «κευοθήκης λαβών “ΜΠ αὐτὸ μὲν γὰρ τοὔνομα τῆς 

ςκευοθήκης εὕροις ἂν ἐν τοῖς Αἰεχύλου Ψυχατγωτγοῖς (fg 214) 

καὶ ckevoOnküv ναυτικῶν τ᾽ ἐρειπίων, ""} 

30 καὶ παρ᾽ ᾿Αἰεχίνῃ ἐν τῷ κατὰ Κτηειφῶντος (25), Ῥβεκευοθήκην δὲ ᾧκο- Ὁ} 

 δόμουν “Μ᾿ Θουκυδίδης (VI 97. 5) δὲ ἀποθήκην ἑαὐτὴν καλεῖ, 
βφήςας “τοῖς τε χρήμαει καὶ τοῖς ςκεύεειν ἀποθήκην.᾽ αὐτὰ δὲ τὰ ἢ} 

ἢ εκεύη καλοῖτ᾽ ἂν ἔπιπλα ἤγουν fj κούφη κτῆεις, τὰ ἐπιπολῆς} 

Ῥβὄντα τῶν κτημάτων᾽ ὃ γοῦν Εὔπολις ἐν τοῖς Κόλαξι προειπὼν 

» (I p 299. 151 Ko) 
ἄκουε δὴ ckeón τὰ κατ᾽ οἰκίαν, t] 

[Πολυδεύκους ὀνομαςτικὸν (x&v C)] ὑβιβλίον δέκατον IL C Tum index. 

À titulo omisso: τάδε ἔνεςτιν ἐν τῇ τοῦ TToA. δεκάτῃ βίβλῳ τῶν ὀνομαςτικῶὼν A 
1—3 corruptae | 1 ἐντυχών II | 2 β. τῶ τοῦ (τῶν F)II g. τω Ξ. AB β. 

τῶν Ξ. CL | ἱππικῶν IL ABCL, Ἱππικὸν Schneider Saxo | δὲ] τε II δ᾽ év? Bekker | 
3 xofjav IE | λέγει II || 5 μόγις IL ἔχειν II | ἤλπιζον A | 6 ὑπ᾽ ἐμαυτοῦ CLAB 

ἐμαυτῷ Bekker nescio unde || 7 τουτὶ] τοῦτο CL II | 8 ἅπαντα S | μηδὲ] μὴ II | 
10 ἐπήγαγον II ὑπηγαγόμην A | 12 vuv add Wackernagel || 14 ἰδίων] νέων A | 

διατυχεῖν κύριε F éppuco. F |.16 ὅπου corr Bekker | 17 λαβεῖν Bekker | 
21 ὑποθήκην A | 23 ἐπιπλάγιον ἢ F ἐπιπλαγίων ἢ S correct in ed Hemsterh 

18 «κευοθήκη] BA 303 | 24— p 192,2 ἔπιπλα Phrynich Epit p 884 Lob év- 
δυμενία᾽ ἀμαθῶς δέον διττῶς λέγειν, ὡς Εὔπολις Κόλαξιν «κεύη τὰ κατὰ τὴν 

οἰκίαν καὶ ἔπιπλα, cf infra p 192, 24 

10 



1 μ᾿ 

12 

192 Βιβλίου | 10—12 

ἐπήγαγε!" 

ῥπαραπληείως τε ευγγέγραπται τοῖς τὰ ἔπιπλα." 

Ἡρόδοτος (1 94) δὲ αὐτὰ ἐπίπλοα εἴρηκεν, οἷον ἃ καὶ πλέων ἄν τις 
ἐπικομίζοιτο, dc ἔγγειος καλεῖται xTfjcic fj λοιπή. ἸἸεαῖος δὲ [MhévM — — 

βῇτῷ πρὸς Διοκλέα περὶ χωρίου (fg 28 Ταῦ)! κατὰ τὴν ἑνικὴν χρῆ- δ΄ 

cv ἔπιπλον εἶπεν. δύναιτο δ᾽ ἂν ταῦτα καὶ ἀπόθετα ckeón καλε- 

εθαι, καὶ fj κατ᾽ οἶκον καταςκευή ἢ νεώτερον γὰρ ἂν εἴη μᾶλλον" 
[Pj ἀποςκευή. εἴποις δ᾽ ἂν αὐτὰ καὶ οἰκητήρια ckeUn"] καὶ χρηςτήρια, 

τὸ μὲν ᾿Αλκαίου τοῦ ποιητοῦ εἰπόντος ἐν ἸΤαειφάῃ (I p 162. 27 Ko)! 

βῇκαὶ ναὶ μὰ Δί᾽ ἄλλα ckeuápi? οἰκητήρια,Ἷ 10. 
τὸ δὲ ἀπὸ τῆς χρήςεως óvouócac.']!] καίτοι ue οὐ λέληθεν ὅτι τὰ Ἷ 

πρὸς θεωρίαν ἢ Oucíav εκεύη ὠνόμαζον χρηςτήρια, ὡς καὶ Πλάτων 

ἐν τῇ Ἑλλάδι εἴρηκεν ὁ κωμικός (I p 607. 27 Ko): βάλλὰ ἐγὼ κρίνω!" 

[xoi ἐπὶ τῶν κατ᾽ οἰκίαν χρηείμων καταχρῆςθαι τῷ ὀνόματι. ἐκαλεῖτο! 

δὲ ταῦτα ὑπὸ τῶν νεωτέρων καὶ μαλακὰ οἷον εὐμεταχείριετα, ὡς" 15. 

Petre Μένανδρος ἐν τῇ Περινθίᾳ (fg 395)" | 

[oc écri μαλακὰ ευλλαβών" 

[έὲκ τῆς πόλεως τὸ cóvolov ἐκπηδᾷ θᾶττον," 

"καὶ Δίφιλος ἐν ᾿Απολιπούςῃ ἢ} (II p 546. 19 Ko) | 

Pet τι μαλακὸν ὦ δύετην᾽ ἔχεις," 30. 
ζρεκευάριον ἐκπωμάτιον ἀργυρίδιον Ὶ 
βέκδραμεϊῖ λαβὼν τόδε, δώςεις ἐμοί! 

ῥπαρακαταθήκην 1" 

Pv δὲ τοιαύτην καταςκευὴν ἐνδομενίαν οἱ πολλοὶ καλοῦςιν᾽ éqU'] — - 

δὲ οὐκ ἐπαινῶ μὲν τοὔνομα, μηνύω δέ, Ócric εἰπὼν αὐτὸ ἀπολο-"} ss — 

ῥγεῖεθαι βούλοιτο [ὼς écriv ἔν τινι βιβλίῳ, ὅτι ἐν ᾿Ολυμπιάδος ἀπο-" 
γραφῇ, τῇ κατ᾽ ὄνομα περὶ τῶν φαμένων ἀφῃρῆςθαι τὰς bóceic, οὕ-" 

ὕτως ἐγγέγραπται. κάλλιον δὲ ταύτην τὴν ἐνδομενίαν παγκτηείαν" 

ἢ παμπηείαν ὀνομάςαι, ὡς ἐν Ἰεκκληςιαζούςαις ᾿Αριετοφάνης (818) 1 

8 ἐπίπλεα II cf Herwerden Mnemos 1895. 118 | 4 κομίζοιτο II | 5 ἑλληνι- 

Kv Α | 12 θυείας CL || 14 καὶ τῶ ἐπὶ II xoi τὸ ἐπὶ CL corr Bekker || 17 doc] 

ὃ LC | écri] ἐπὶ II || 18 θᾶττον] φίλος CL || 20 εἶτα μαλακὸν ὦ δεὶς τιν᾽ Ed pr || 
24 et 28 évbouéveiav II | 258 εἰπὼν αὐτῷ C προφυγὼν αὐτὸν II | 26 écro: II 

4.5 ἔπιπλον] — Harpocr | 8 οἰκητήρια] Phot Hes cf lex rhet ap Eustath 

1423.2 | 15 μαλακὰ] cf Hes poA. ἱμάτιον... Κῷοι δὲ εὐμετακόμιςτον ... || 

24 évbouevía* kríjcic ἢ dmockeu Hes, cf Phrynich Epit 334 vd supra ad 

p 192,24 | 29 majmncía: παγκτηςεία Phot Hes Eustath 1502.48 Suid: m. πᾶςαν 

τὴν κτῆςιν cum Aristoph Eccl 868 

1 

En. 

£u 
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ἐτραγικώτερον γὰρ ἣ παγκληρία.] τὰ δὲ εκεύη καὶ ckeuópia φίλον 

τοῖς κωμῳδοῖς καλεῖν. ὠνομάζετο δέ τινα ckeón ἔμπυρα [xai ἄπυρα, 
᾿ ὥεπερ καὶ ckeUn| τριηρικὰ [koi ckeUn| ναυτικά, ἐφ᾽ ὧν ὃ μὲν Ξενο- 

φῶν (Oecon VIII 12) ckeón ξύλινα καὶ κρεμαςτά, ó δὲ Δημοςθένης 

5 (1, 28) ἀποτριβὴν τῶν «κευῶν. ὀνόματα δὲ ἀπ᾿ αὐτῶν ὑ'πεποίηταιϊ 

τὸ καταςκευάβεαῆεθαι τὴν οἰκίαν τοῖς ckeUeciv ἢ τὸν ἀγρὸν ἢ ὁτιδή- 

ποτε. καὶ μέντοι f| «κευή, εἴτε fj ὁπλιτικὴ εἴτε fj τῶν βύποκριτῶνἢ 

Petre fj τῶν ὑποζυγίων, ἀφ᾽ ἣς εἴρηται τὸ 'émeckevocuéva Pv τὰϊΐ 
ὑποζύγια᾽ (Xenoph Hell VII 2.18) οἷον écrpuporicuéva: καὶ ckeva- 

30 Yu roi δ᾽ ἅμαξαι, xoi τὰ ckevogpópa καὶ ἐν Barpáyoic "Apicropávouc 

(498) ckevogópoc, καὶ τὸ ῥῇμα ς«κευαγωγεῖν koi ckevogopeiv, καὶ τὸ 

ἀναςκευάζεεθαι [rà ἐκ τῶν ἀγρῶν, καὶ τὸ ἐνεςκευάςεθαι τινὰ ςκευήν, 

καὶ τὸ ἐνεκευάςαι τι πρᾶγμα, καὶ οἱ παρὰ Θουκυδίδῃ ὅμοροι τοῖς (κύ- 

θαις καὶ ὁμόςκευοι (II 96. 1. III 95. 3), καὶ αὐτόεκευος ó αὐτουργός, 
15 καὶ ἄςκευος ὃ ψιλός, καὶ ἀκατάςκευος ὃ εὐτελής. τάχα δ᾽ ἀπὸ τούτων 

- (xdi fj ckeuupía! καὶ f] ςεκευοποιία καὶ τὸ ἐςκευοποιημένον ῥ'πρᾶγμαῇ, 

ὡς 'lcatoc ϊέν τῷ! περὶ τοῦ ᾿Αρχεπόλιδος κλήρου (fg 8 Tur) ὑδια- 
θηκῶν δὲ τεττάρων ὑπ᾽ αὐτῶν ἐςκευοποιημένων.᾽ ['ó δ᾽ αὐτὸς ῥήτωρ!" 

l'év τῷ πρὸς Λυείβιον (fg 89 Tur) ἔφη “τοιαῦτα μέντοι οὗτοι ἐπὶ τι" 
20 τεθνεῶτι ςκευοποιοῦντες.᾽ ςκευοποιήματα δὲ Ὑπερείδης [ἐν τῷ πρὸς ἢ 

P'LAnuéav (fg 93 BI?) καὶ cxevacíav δὲ Ὑπερείδης (πογ)}"}} καὶ 
«κευάςαι, καὶ βευεκευαςάμενοι τὰ πλείετου ἄξια, καὶ βάευϊεκεύαςετον 
ὡς Ξενοφῶν (Oeeon VIII 13), καὶ ckeuomotioí, καὶ διαςκευαςάμενος 

τὴν οὐείαν, ὡς (end Δημοεθένης (XXIX 3)* καὶ ςκευαςάμενοι, ὡς 

35 Δείναρχος (p 340. 81 Tur), τὰ ἐκ τῆς οἰκίας" καὶ dmeckevacuévoc τὰ 

χρήματα, καὶ ἀναςκευαςθῆναι τὴν τράπεζαν, καὶ ἐπιςκευάςαι τὸ τεῖχος, 

καὶ πομπείων ἐπιςκευαςτής. Κρατῖνος δ᾽ ἐν ΠΠΙανόπταις (I p 62.159 Ko) 

τὸν «ςκευοφύλακα ἔοικε ckeuupóv καλεῖν. τοῦτον δὲ καὶ «κοῖδόν" 

βτινες ὠνόμαζον, τὸν ἐπὶ τῶν «κευῶν ἐν ταῖς βαρβαρικαῖς βάπο-" 

30 βεκευαῖς᾽ ἕτεροι δὲ οὕτως οἴονται κεκλῆςθαι τὸν ἐπὶ τῶν ciríuv.' 

4 κρεμαςτά] ςκευαςτά II || 8 ἀπεςκευαςμένα A. || 18 τὸ π. Θουκ. II || 15 αὐτό- 

ckeuoc iterum L | 16 ἐςκευαςμένον καὶ ὡς "lc. ἐν v. ὑπὲρ II || 18 ἐςκευοποιημέ- 

vot À | 21 εκευαείαι A BCL | Ὕπερ. S sol | 24 Δημοςθένης] Ξενοφῶν A | 

26 ἀπεςκευαςμένοι II | 27 πομπῆς AB || 28 «κῆδόν 11 

1 παγκληρία] Aeschyl Ch 479, Eurip Suppl 14 saep | ckeuápio] Aristoph 

Ach 451 saep | 2 c. ἔμπυρα xoi ἄπυρα Plat Lg 679 A | 4 cfI94 | 6 Demosth 
XLVII 20 Xenoph An III 2. 24 || 15 &ckevoc] BA 151. 30 Suid Hes (Aeschyl Ag) || 

21 ckeuacía] Alexis II p 335. 110. 24 Ko, [Plat] Alcib 113 E | 28 ckoiboc] Phot: 

Mévavópoc (fg 289) Hes Herodian I 142. 6 ἢ 

Lexicogr. Graeci IX: Pollux ed. Bethe II 13 

13 

14 

15 



17 

18 

19 

194 Βιβλίου Ι΄ 16—19 

τὸ μέντοι ἥψηται ἐςκεύαεται ἐν τῷ ['éxru/' (2. 28) TTaibetac Ξενοφῶν 

ἔφη ἱκαὶ τὰ ἑφθὰ πάντα μεθ᾽ ὕδατος τὰ mAeicra ἐςκεύαςται.᾽ Δημὸ- 

εθένης δ᾽ ἔφη (XXXII 9.11) εκευωρούμενον. 

ὅτῳ δὲ τὰ «κεύη ἐκομίζετο, ς«κευοφόριον μὲν τοῦτ᾽ ᾿Αριετοφά- — 

νης (fg 852) καλεῖ τὸ ξύλον, Πλάτων δὲ ἐν Διὶ κακουμένῳ (I p 614.4 5. 
0 Ko) καὶ τὸ τόξον ἐν παιδιᾷ παρεικάζων ἔφη!" 1 

Pxepárivov εἶχε ckevopópiov καμπύλον." "} 

ββάλλὰ μὴν καὶ àvágopov" κατὰ τὴν τῶν πολλῶν χρῆειν εἴη ἂν ταὐτὸ} 

τοῦτο, εἰρημένον ἐν ᾿Αριετοφάνους Φοινίςςαις (fg 559) 

| βκαὶ τὸν ἱμάντα μου! E 
 l'éyoua xoi τἀνάφορον "I | 

l'éri δὲ cagécrepov ἐν Barpáyoic,] 

μεταβαλλόμενος τἀνάφορον ὅτι χεζητιᾷς."} 

τὸν μέντοι ckevopópov ἐν Ταξιάρχοις Εὔπολις (I p 330. 264 Ko) ckevo- 

φοριώτην παίζων ἐκάλεεεν. 15. 

ἵνα δ᾽ ἐπιπράςκετο τὰ ckeUn, τῆς ἀγορᾶς τὸ μέρος τοῦτο ὠνομά- 

ζοντο κύκλοι, [uc ΓἌλεξις ὑποδηλοῦν ἔοικεν ἐν Καλαείριδι"! (II p 331. 
99 Ko) | | ; 

[ποῖ δή μ᾽ ἄγεις διὰ τῶν κύκλων; | 

P'capécrepov δὲ ἐν τῷ Μαινομένῳ Δίφιλος (II p 559.55 Ko) . 30 — 

καὶ προςέτι τοίνυν écyópav καινὴν κάδον" | 

βετρώματα cuvóv ἀεκοπήραν θύλακον," 

Boc που ςτρατιώτην ἄν τις ἀλλὰ καὶ κύκλον" 

ἐκ τῆς ἀγορᾶς ὀρθὸν βαδίζειν ὑπολάβοι “"} | 
l'IrocoüTóc éc0' ὁ ῥῶπος Ócov ci mepigépeic. "^T 25 [ 

καὶ μὴν εἰ γυναικείαν ἀγορὰν τὸν τόπον οὗ τὰ ckeün τὰ τοιαῦτα πι- 

πράεςκουειν ἐθέλοις καλεῖν, εὕροις ἂν ἐν ταῖς (ζυναριςτώςαις Meváv-^I 

βδρου (fg 456) τὸ ὄνομα." εἴποις δ᾽ ἂν [wv πρᾶςειν τῶν ἐπίπλων 
τὴν ὑπὸ κήρυκι γιγνομένην, ἣν νῦν ἀπαρτίαν καλοῦειν, ἀγορὰν καὶ | 

raumpacíav. τοὔνομα δὲ ἣ ἀπαρτία écrt μὲν "luvikóv, ὠνομαςμένων! 30 : | 

οὕτω παρ᾽ αὐτοῖς τῶν κούφων ckeuü)v, à écri παραρτήςαεθαι, ἣ δια-"} n 

1 ἐν τῇ παιδεία. Ξ. δέ gna II | 2 πάντα mAeicra y. ὕ. éck. II τοῦ πλείετου 
Xen edd || 4 εκευοφορίαν ἃ || 7 εἶχον CL | cx. καὶ xag. C || 14. 15 εκευοφορίτην 

AB | 16. 17 τουτὶ ὠνόμαζον κύκλον II | 19 ἐν τῶ κύκλω II | 21 καινήν S καὶ 

vóv F κλίνην Hemsterh | 22 cuvóv 11 ctfvvov Bentlei | 23 ὥςτ᾽ οὐ Porson | 
26 ócov II ὃν Hemsterh | 30 ὠνομαςμένον II CL corr Jungermann 

4 c«evogópiov VII 132 Phot | 8 àvápopov] BA 10.23 || 17 κύκλοι] cf VII 

11 et adnot Hes κύκλος | 29 et p 195,5 ἀπαρτία] Hes 
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βγνοΐᾳ καὶ τὰ ἔπιπλα ὠνομάςθαι φαμέν᾽ ἀπὸ μέντοι τῶν ςκευῶν ἤδη" 
καὶ τὸ πρᾶγμα τῆς πράςεως αὐτῶν καὶ τὸν τόπον οὕτω κεκλήκαειν,"} 
l'ócnep oi ᾿Αττικοὶ ἀπὸ τῶν πιπραςκομένων καὶ τὰ χωρία ὠνόμαζον," 
λέγοντες εἰς τοὖψον καὶ eic τὰ μύρα καὶ εἰς τὸν χλωρὸν τυρὸν koi] 

5 εὶς τὰ ἀνδράποδα." ei μέντοι xoi ἐν βιβλίῳ τινὶ τοὔνομα τὴν dmap- 

τίαν εὑρεῖν ἐθέλοις, ὧς ὑπὲρ τῶν λεγόντων ἀπολογοῖο, εὑρήςεις ἔν τε 

τῷ δευτέρῳ ῥτῶν"! Ἱππώνακτος ἰάμβων (fg 26) 

ἀκήρατον δὲ τὴν ἀπαρτίαν ἔχει, 

καὶ παρὰ Θεοφράετῳ ἐν Pr" δεκάτῳ Νόμων. 
1 Τὸν μὲν οὖν τοῦ παντὸς οἴκου δεςπότην ὅτι καὶ ναύκληρον 

ῥκαὶ ἱετιοπάμονα Δωρικῶς" xoi «τέγαρχον καὶ «τεγανόμον κλητέον, 

ἐπεὶ καὶ τὸ ἐνοίκιον οὐ ναῦλον μόνον ἀλλὰ καὶ «τεγανόμιον, (éxeic! 

ἰπροειρημένον (I 14). ᾿παίζων δ᾽ εἰ καὶ «ταθμοῦχον ἐθέλοις αὐτὸν!" 
καλεῖν, ἐρεεοχηλῶν τινὰ ἢ ἐκπειρώμενος, ὁ δὲ δεινὸς ὧν εἰς ὀνομάτων" 

1 ['xpfjciv. λαμβάνοιτο τοῦ ῥήματος ὡς οὐκ ἂν εἴη δόκιμον, οὐδὲ εὺ μὲν!" 

ἂν αὐτὸ πάντῃ δόκιμον βεΐναιϊ νομίζοις, οὐ μέντοι οὐδὲ παντελῶς 

άδόκιμον᾽ ὅτι δὲ écriv. εἰρημένον εἰ γνωρίζοις, φιλότιμος εἶναι δόξεις."} 

εἴρηται τοίνυν ἐν Αἰεχύλου Cicógu (fg 226} 

lc δ᾽ ὃ «ταθμοῦχος εὖ κατιλλώψας ἄθρει." 

20 ["Avripávnc δὲ ἐν Ὀβρίμῳ φηεὶν (II p 86. 171 Ko) 

| ᾶν κελεύῃ με «ταθμοῦχος. --- fj «ταθμοῦχος [o ἔςτι τίς; 

[άποπνίξεις γάρ με καινὴν πρός με διάλεκτον λαλῶν." 

[ῆτε τάκτοιμι ςτεγάρχον." ; | 

βάλλὰ μὴν τὸ κοινότατον τουτὶ koi μᾶλλον τεθρυλημένον, τὸν oiko-! 

25 ῥδεςπότην καὶ τὴν οἰκοδέςποιναν, οὐκ ἀποδέχομαι μὲν τοὔνομα, ὡς 

δὲ ἔχῃς εἰδέναι, μηνύω cor ὅτι καὶ ταῦτα ἄμφω εὗρον ἐν Θεανοῦς" 

τῆς ἸΤυθαγόρου γυναικὸς ἐπιςτολῇ πρὸς Τιμαρέταν γραφείςῃ. ὁ oe 

l'oixobecrórnc ἔςτι καὶ ᾿Αλέξιδος ἐν Ταραντίνοις (II p 380. 225 Ko).!] 
Τῶν δὲ «κευῶν [ei πρῶτα τὰ περὶ τὰς θύρας ῥητέον, μοχλοὶ 

80 καὶ ὀχλεῖς καὶ κλεῖδες eiciv καὶ κληῖδες, καὶ βάλανοι καὶ βαλανάγραι, e 

5 post ἀνδράποδα L add xoi eic τὰ τῶν ταλάρων γάλατα | 8 ἀκήρυκτον A | 

11 ἰςτιοπάμωνα L écriáuwva II écrióova C cf I 74 || 11 xpncréov II | 14 ἐρεςχύ- 

λον ΠῚ | 14 ὁ δὲ vocv II | 15 xpfjcw] xpiíciv Jungermann || 19 ἰδοῦ cr. II | 

εὐκατηλλών φῶς ἀθρεῖ II || 20 ápicropávnc II | ὀμβρίμῳ L | 21 μ᾽ ἡ «ταθμ. -- 

ἡ cr. et 22 ἀποπν. εὖ γάρ Kaibel | 22 γὰρ] δὲ lI κενὴν II | 23 τάκτοιμι C 

τακατοιμι L τακτομι Il | «τεγάρχων II | ἢ τέτακται μοι créyapyoc Kaibel | 
24 κενωτατον II | 26 ἔχεις C II eorr Bekker | εὕρομεν ἐν II 

18 «ταθμοῦχος] Hes || 25 oixobecmórnc] Phrynieh Epit p 873 (Alexis II 

p 380, 225 Ko) 
13* 
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καὶ κλεῖθρα καὶ κλῇθρα"! καὶ ἐπίεπαςτρον καὶ ῥόπτρον --- τὸ γὰρ 

ἐπικροῦον τὴν θύραν οὕτως ὠνόμαζον --- καί που καὶ ςτρόφιτγγες καὶ 

ὑγιτυλύμοι! καὶ κορῶναι καὶ κόρακες ['"IToceíotrroc γοῦν ἐν Γαλάτῃ" 

(III 338. 7 Ko) φηεὶ ὑκόρακι κλείεθ᾽ fj θύρα." παρὰ δὲ τοῖς νεωτέ- 
ροις (III p 465. 317 Ko) τούτοις καὶ ἀντίκλειδες βεἴρηνται᾽ παρὰ δὲ 
P'Apicropávet ἐν ἐζφηξὶ; (154) κατάκλειδες τὰ [καταϊκλείοντα τὰς 
SUBA. παρὰ δὲ Ἡροδότῳ καὶ émicmacrfpec: fond γοῦν ἐν τῷ 

ῇβέκτῳ βιβλίῳ (91) ᾿ἐπιλαβόμενος δὲ τῶν ἐπιςπαςτήρων εἴχετο.᾽ ἐν" 

imi τοῖς Δημιοπράτοις καὶ ἐμμόχλια cibnpá.] oi μὲν οὖν ἀκριβέετε- 

ρον ἑρμηνεύειν πειρώμενοι τὰς κλεῖς οἴονται προεήκειν λέγειν, ὅτι" 

καὶ παρὰ Δημοεθένει (XVIII 67) ἐπὶ τοῦ ἐν τῷ εώματι μέρους εἴ-" 
ὕρηται rjv κλεῖν κατεαγότα ̂ ὁμώνυμον δ᾽ écriv ἑκάτερον ἑκατέρῳ 

τοὔνομα, τό τε μέρος τῷ «κεύει καὶ τὸ εκεῦος τῷ μέρει. [ὲέν δὲ τῷ" 

P'Aucíou πρὸς Φίλιππον (fg 2839 Tur) ἐπιτροπῆς τὰς κλεῖδας εὑρήκα-" 
l'uev], παρὰ δὲ 'Apicropáver ἐν Αἰολοείκωνι (fg 16 Ko) καὶ κλειδίον, 
ἐν μέντοι Proicj Πλάτωνος τοῦ κωμικοῦ Μετοίκοις (I p 622. {1 Ko) 

ςημεῖα παραεςημεῖα, κλεῖν παρακλείδιον. 

ς 

αἱ μὲν οὖν θύραι καὶ ςεανίδες καὶ πτύχες ὀνομάζονται θύραι δ᾽ αὐτὸ 

τὸ χάςμα écri τῆς θύρας. ἐν δὲ τοῖς Δημιοπράτοις πέπραται θύρα 

διάπριεςτος καὶ θύραι ευνδρομάδες᾽ [έν δὲ Κρατίνου Διονυςαλεξάνδρῳ" ἵ 

IXI p 25. 42 Ko) εἴρηται" 

'παραςτάδας καὶ πρόθυρα βούλει ποικίλα." 

βῆ δὲ ὀπὴ εἴρηται ἐν Αἰολοείκωνι ᾿Αριετοφάνους (fg 11}}} 

[καὶ δι᾽ ὀπῆς κἀπὶ τέγους." 

καὶ ἀπὸ μὲν τῶν μοχλῶν τὸ 'uóyAucov τὴν θύραν᾽ ἐν Λημνίαις ᾿᾽Αρι- 

cropávouc (fg 369), ἀπὸ δὲ τῶν κλειδῶν τὸ κλεῖςαι βευγκλεῖςαιῇ 
PropokAeicoi'] ἐπικλεῖςαι, ἐφ᾽ οὗ καὶ τὸ προςθεῖναι τὴν θύραν καὶ cuv- 

αγαγεῖν καὶ ἐπιεπάςαςεθαι καὶ ἐπιβαλεῖν καὶ ἐπιφράξαι καὶ ἐπαγαγεῖν 

καὶ κατακλῖναι καὶ ἐπικλῖναι, ὥςπερ καὶ τῷ ἀνοῖξαι ταὐτόν écTi τὸ 

8 γιγγιλιμοί ΠῚ γιγυλυμοι 1, || 4 κρούεται θ. CL οὗ VII 111 || 6 ςφιγγὶ BC | 

7 ἐπιςτατῆρες II || 9 ἐν μοχλια II C. εἰ μοχλια L corr Jungermann || εἰδηροῦ 

οὐ μὲν II || 15 aioAucixovt II || 17 mapocquewov (ov) S(F) || 19 γέγραπται ABC || 
20 Atovócou ἀλεξ. L. || 21 εὕρηται S || 22 βούλοι II | 23 αἰολυ(μ)είκο(ω)νι F (L) 

αἰλυεικόνη S | 24 καὶ διοτης L και oóie(u?)mnc καὶ οδιεπιετοῦς II || 285. uóyAoc 

T. b | 26 κλειδίων II 

1 ῥόπτρον)] cf VIL 114, X 156 Harp | 9 δημιόπρατα quae P. affert omnia 

ad Hermocopidas spectare Ud. Koehler Herm XXIII (1888) evicit || 21. 22 — VII 

122 || 27 mpocOcivo: τ. 0.] Phot (Herod III 78) ΒΑ 111 

10 — 
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ἀνακλῖναι ἀνεῖναι ἐκπετάςαι [''ávomerácoi "il, παρὰ δὲ τοῖς κωμῳδοῖς 
(Aristoph fg 654) καὶ τὸ ἀναζυγῶςαι ταὐτὸν τῷ ἀνοῖξαι εημαίΐνει, 

ὥςπερ τῷ κλεῖεαι τὸ ἐπιζυγῶςαι. ῥκαὶ τὸ ζυγώθριςον (Aristoph! 
ΝΡ 735) δὲ ἐπὶ τοῦ κλεῖςον εἰώθαςει τάττειν."} καὶ μὴν καὶ βαλα- 

.5 νῶςαι (Aristoph Av 1159) τὴν θύραν ἐκεῖνοι Aépouci, xai (Aristoph 
Ecel 361) 

οὐδεὶς βεβαλάνωκε τὴν θύραν 

ἐν ταῖς Δαναΐειν (fg 251) ἔφη ᾿Αριετοφάνης, βῥδ δὲ Θουκυδίδης (II 4. 5}}} 
l'erupaxíu ἀκοντίου ἀντὶ βαλάνου ἔφη κεχρῆςθαί τινα ἐς τὸν μοχλόν." 

0 τῷ δὲ κλεῖςαι ícov καὶ τὸ πακτοῦν καὶ τὸ ἐπιπακτοῦν τὰς θύρας 
l'écctv, ὥςπερ τῷ ἀνοίγειν ταὐτὸν τὸ λύειν, ὡς ἔφη Εὐριπίδης (fg 1003) 
λῦε πακτὰ δωμάτων᾽᾽ dc τοὐναντίον ᾿Αριετοφάνης (Lysistr 260} 

' προπύλαια πακτοῦν᾽ (f) πάλιν (fg 121) ἱκαὶ ἐπιπακτοῦν᾽ τὰς θύρας᾽ “ἢ 
P) Buc ᾿Αρχίλοχος (fg 187) πακτῶςαι τὸ κλεῖςαι." 

15 Ἐπεὶ δὲ τῷ πυλωρῷ τὸ καθαίρειν xoi καταρραίνειν τὴν οἰ- : 

κίαν ἀναγκαῖόν ἐςτιν, εἴπωμεν τὰ mpócpopa τούτῳ τῶν «κευῶν, οἷον 

τὸ κόρημα᾽ καλεῖται δ᾽ οὕτω καὶ τὸ εκεῦος καὶ τὸ κάθαρμα τὸ κο- 

ρούμενον. τὸ δὲ ῥῆμα κορεῖν ἂν λέγοις. καὶ τὸ μὲν εκεῦος κόρημα 

βῃύπὸ Εὐπόλιδος εἴρηται ἐν τοῖς Κόλαξι (I p 301. 157 Κο) 

30 τουτὶ λαβὼν τὸ κόρημα τὴν αὐλὴν κόρει 

μτὸ δὲ κορούμενον ἐν (κηνὰς καταλαμβανούςαις ᾿Αριετοφάνους (414}}}} 

creo ἐν Καλλιππίδῃ "1 
ῥῇέπὶ τοῦ κορήματος καθέζομαι χαμαί." 

Fei δὲ καὶ καλλύνειν φαίης ἂν τὸ κορεῖν, Tj που καὶ τὸ κόρημα κάλ-ἢ 

35 βλυντρον.ἢ εἰ δὲ καὶ ςαίρειν φήςεεις τὸν θυρωρόν, ἐτί κωλύει) κἀκεῖνο 

ἐκαλεῖν᾽ cápov; ("Hf xpficic γὰρ ἀπὸ τῆς ἅλω καὶ ἐπὶ τὰς οἰκίας ἄγει)" 
βετοὔνομα, ὥςπερ καὶ μυλήκορον ἄν τις αὐτὸ καλέςειεν᾽ καίτοι ςαφὲς}} 
βὅτι τοῦτο μύλώνι προςεήκει᾽ ἀλλ᾽ ὅμως Ἄρχιππος εἴρηκεν ἐν ᾿Ιχθύει᾽" 

(I p 683. 22 Ko) 
30 ^ βίτὴν ἀγορὰν μυληκόρῳ.} 

* * € τὸ δὲ ῥαίνειν βκαὶ διαρραίνεινῆἢ xai καταρραίνειν xai ψεκάζειν καὶ pa- 

1 κωμικοῖς II | 3 ὥςπερ τὸ ἐν τῷ II |] 4 κλεῖςαι 8 || 7 οὐδεὶς] οὗτος Aristoph cdd | 

ἐκβεβαλ. II || 8 5avaoi(f)cw S(F) $acuopópoic A. || 9 βαλανείου II || 17. 18 καθ. 

καὶ τὸ ckevacua τὸ xop. II | 18 xópnua] τὸ ρῆμα II corr Geelius | 22 ὡςπερεὶ 

Καλλιππίδης Toupius | 23 καθέξομαι S | 28 uvAGav C | 30 μυληκόρον F | 

31 ψακάζειν II 

1 ἀνακλῖναι)͵ BA 83.11 Suid Hes Et M 96.57 | 2 ἀναζυγῶςαι)] Hes Et M 

96. 22 (Aristoph fg 654) || 8 ζυγώθριςον] Suid Hes | Τ cf Eccles 370 Av 1159 l 

12 maxrá] Hes ἢ 13 πακτοῦν] Suid | 14 πακτῶςαι] Phot | 24 καλλύνειν] Pausan 

Ael Dionys p 179. 14 Schw Phot 
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víZew ἔετιν εἰπεῖν, τὸ δ᾽ ἀγγεῖον {έν} d) τοῦτο ποιεῖ xpuccóv, 
ὑδρίαν ὑδρεῖον, ἀμφορέα ἀμφορίεκον ἀμφορείδιον, κεράμιον, κώθωνα, 

cráuvov, κάλπιν, ἄγγος ἀγγεῖον ἀγγείδιον, τεῦχος κεραμεοῦν γήινον 

χυτρεῖον χαλκοῦν. δι᾿ ὧν δὲ τὸ ὕδωρ φέρεται, ἀμάραι, ὑδρορρόαι, 

ὀχετοί, εὐλῆνες. ὀχετόκρανα 5? ἂν εἴποις τὰς τῶν ὀχετῶν ἀρχάς, ὡς 

Ὑπερείδης ἐν τῷ περὶ ὀχετοῦ (fg 132 Β]5). ov ὧν δὲ ἐκφέρεται τὸ 

ὕδωρ, κρουνοί. εἰ δὲ καὶ ἐκ φρεάτων ἢ λάκκων τὸ ὕδωρ ἀπαντλεῖς, 

ἐδέοιτ᾽ ἂν) εκευῶν ἀντλητῆρος, ἀντλίας, ἱμονιᾶς, ἱμάντος, βκάλουϊ, cxoi- 

νίου, κάδου, τροχαλίας, τάχα δὲ καὶ κηλωνείου. μέρη δὲ τροχαλίας 

τονία τοπεῖα ἀξόνια. τῷ δὲ προςδεῖ καὶ ἁρπάγης καὶ κρεάγρας καὶ 

λύκου" οὕτω γὰρ ἐκάλουν τὰ ckeUn οἷς τοὺς ἐκπεοόντας τῶν κάδων" 

[έκ τῶν φρεάτων ἀνέεπων"} ὅτι γὰρ καὶ κρεάγραν καλοῦει τὴν ἁρ- 

πάγην, δηλοῖ ἐν Ἐκκληειαζούςεαις (1037) ᾿Αριετοφάνης λέγων 

τί δῆτα κρεάγρας τοῖς κάδοις ὠνοίμεθ᾽ ἄν; 

Tfpó μὲν οὖν τοῦ κοιτῶνος ἐπὶ ταῖς θύραις παραπεταςμάτων 

COt δεῖ, εἴτε ἁπλοῦν εἴη τὸ παραπέταςμα λευκὸν ἐξ ὀθόνης, εἴτε καὶ 

τρίχαπτόν τι βαπτόν, eire] πολύχρουν, ἐφ᾽ οὗ ᾿Αριετοφάνης ἂν εἴποι 

(fg 611) | 

ὑ τὸ ἢ] παραπέταςμα τὸ" Kümpiov τὸ ποικίλον. 

ἐν δὲ τῷ κοιτῶνι δεῖ μὲν εἶναι Pkoi'] κλίνην τινὰ ἢ κλινίδιον ὡς ἐν 

Λυειετράτῃ (916) "Apicropávnc, ἢ κλινάριον ὡς έν Μὴ Δαιταλεῦειν 

(fg 239), ἢ κλινίδα ὡς ἐν ᾿Οδυςςεῦει Κρατῖνος (I p 56. 181). [émet] 
δὲ τῶν κλινῶν ἀκουςτέον, ὅταν φῇ 1" 

οἱ δ᾽ ἀλυςκάζουςιν ἐπὶ ταῖς κλινίειν "1^ 

οὐ μέντοι ἀγνοῶ ὅτι κλινὶς ἐκαλεῖτο τὸ ἐπὶ τῆς ἁμάξης καταςτορνύ- 

μένον, ὅταν μετίωει τὰς νύμφας, ἐφ᾽ οὗ κάθηται fj νύμφη μεταξὺ 

τοῦ παρόχου τε καὶ τοῦ νυμφίου. καλεῖται δὲ τὸ κλινίδιον καὶ κλιν- 

τήριον, βὡς ἐν Διονύεῳ ναυαγῷ ᾿Αριετοφάνης ἔφη (fg 266}}} 

1 xpócuv II κρώςεςοων C || 2 θώκωνα II || 4 χυτραιοῦν II χυτρεοῦν Bekker || 
7 ἀπαντλεῖν II C -τλεῖ 1, || 8 δέοιο Jungerm δέοι Bekker cf Schmid Atticism 392 || 

9 τροχιλίας II | koi κοίλων οὐ μέρη II | 10 τῷ] κάδῳ Bekker | 14 τί δή γὰρ 
τὰς kp. II τὶ δὴ τὰς AB τί δεῖ τὰ CL corr | 19 τὸ map. II || 20 κλίναι II | 
22 κλινίδια II | 24 ἄλοι cx. F. || 28 sic II Διοναυάγῳ Ed pr, unde Aic v. Kuehn 

2 κιύθων] Phot Athenüáus XI 488 B | 4 xutpoiov] Hes χυτρεοῦς θεός Ari- 

stoph Nub 1457 || 7 λάκκοι] IX 49 B A 276. 20 Phot bis Schol Aristoph Eccl 154 || 

8 ipovió] cf 194 et adnot | 10 ἁρπάγη] X 98 Hes | 15 παραπέταςμα λιτόν : 
JG I Suppl p 178. 277 d. 6 || 17 τρίχαπτον] vd ad II 24 (Pherecrat I p 177 fg 108. 

28 Ko) || 21 xMvápiov] — BA 104.28 || 22—927 κλινίς] Phot s v et ζεῦγος ἡμιο- 
vikóv Hes 

i54 
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Pint ὦ πονηρέ μ᾽ ἐξορίζεις ὥςπερ} 

ὐκλιντήριον "Ὁ" 

μέρη δὲ κλίνης ἐνήλατον καὶ ἐπίκλιντρον, ὑπὸ ᾿Αριςτοφάνους eipn-!] 
l'uévov. ὕζοφοκλῆς δ᾽ ἐν "Ixveuroic εατύροις (fg 293) ἔφη ᾿ἐνήλατα 

s ὕ τρίγομφα διάτορος ἐρείδεται. | εἴδη δὲ κλίνης ἀργυρόπους, παρά- 
πυξος, (H^c ἐν τῷ AiovucaAe£ávópu Κρατίνου (I p 26. 41 Ko) *xM-'1^] 
νην τε παράπυξον, “ἢ καὶ ἀμφίκολλος᾽ οὕτω γὰρ τὴν κατακεκολλη- 

μένην ὠνόμαςεν ἐν ταῖς "€oproic Πλάτων (I p 609. 34 Ko) 

ἔπειτα κλίνην ἀμφίκολλον πυξίνην. 

230 CU δὲ κἂν ἐλεφαντίνην εἴποις καὶ χελώνης καὶ ςεφενδάμνου [xoi] 

[ςεφενδαμνίνην᾽ Κ᾿ ̓Αριετοφάνης γὰρ ἐν ᾿Αχαρνεῦειν (181) εἴρηκε εφεν- 

β δάμνινοι. ἢ ἀλλὰ καὶ ckíurouc τῶν ἔνδον ckeudv, ὃς καὶ ἀςκάν- 

της ἐςτὶν εἰρημένος xai ςκιμπόδιον. ἐν δὲ τῇ Κρίτωνος Μεεεηνίᾳ 

(III p 354.2 Ko) καὶ τῷ Ῥίνθωνος Τηλέφῳ (Com Gr Fg p 181. 11 
ι5 Kaibel) καὶ κράββατον εἰρῆςεθαι Aé[ouciv: ἐγὼ δ᾽ οὐκ ἐντετύχηκα τοῖς 

δράμαειν. τῶν γὰρ ἀδοξοτέρων f| χαμεύνη καὶ τὸ χαμεύνιον᾽ ἐν} 

γοῦν τῷ ςατυρικῷ (κίρωνι Εὐριπίδης onc (fg 676) 

᾿ξ εχεδὸν χαμεύνῃ εύμμετρος Κορινθίας} 

παιδός, κνεφάλλου δ᾽ οὐχ ὑπερτείνεις πόδα." 

40 [év δὲ τοῖς Δημιοπράτοις πέπραται ᾿Αλκιβιάδου χαμεύνη παρά-""} 

βκολλος καὶ κλίνη ἀμφικνέφαλλος."ῇ καὶ μὴν τό γε τῇ κλίνῃ ἢ τῷ 

ςκίμποδι ἐντεταμένον ὡς φέρειν τὰ τυλεῖα, «πάρτα ςπαρτία, τόνος, 

κειρία, τάχα δὲ καὶ cyoivoc καὶ ςχοινία καὶ κάλοι᾽ [Mov ἐπὶ τὰ ἄλλα! 

κοινῇ κειρία écriv. ἐν "Opviciv. ᾿Αριετοφάνους (815), παραδηλοῦντος 

a5 αὐτοῦ καὶ τὰ cmápro, ὅταν φῇ! 

βεπάρτην ἴδ᾽ ἐγὼ θείμην βᾶν ὄνομα τἠΐμῇ] πόλει; 

ούδ᾽ ἂν χαμεύνῃ πάνυ γε κειρίαν ἔχων." 

1 τί με ὦ. π. ἐξ Ed pr ὡςπερεί Bergk || 3 ἐνήλατα Ed pr | ante ὑπὸ 'Ap. 

C addit τὸ μέντοι ἐπίκλιντρον | 4 sic Ed pr carópuv II | 5 epevrot δε. εἴδη II 

.. .]ópuc ἐρείδεται Oxyrh Pap 1174 v 309 cf Schenkl Herm XLVIII (1913) 154 || 

7 ἀμφίκομος ABL ἀμφίκαλλος € | 7.8 κεκοςμημένην AB | 10 φελώνην II | 

15 κραβάτων II | 20.21 χάμευνα παράκολλος, κλίνη μιληςειουργὴς &ugiképa[Aoc 

(sic rest A Wilhelm Oester Jahresh VI1903.237) JG 1 ed minor 330.5 || 28 κήρια 

ILC | 24 κυρία II κηρία C | ἐπεὶ τὰ ἄλλα κοινά, ἡ μὲν κειρία ὃ Bekker || 26 γὰρ 

àv. 0. ἐγὼ τὴ. Arist edd | 27 χαμευνῇ γονομα κειρίαν II γ᾽ ἐχ. Arist !, 

8 ἐπίκλιντρον] cf VI 9, Phrynich 130 Lob | 4 ἐνήλατα κλίνης ἢ ςεκίμποδος 

οὐ χρὴ λέγειν τὸν ᾿Αττικίζοντα, ἀλλὰ κραςτήρια Phrynich Ecl 178 Lob cf Poll 

X 166 | 12 «κίμπους Aristoph Nub 255, 699 c schol Suid Hes || 18 ςκιμπόδιον] 
Hes | 20 ónuiomp. vd ad X 23 | 21 κλίνη ἀμφικέφαλος (sic) Phot. Et Magn 

90.30 | 23 κάλοι] JG I ed minor 330. 19 [κάϊλω ἱππείω δύο A Wilhelm 

34 
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ló δὲ τόνος ἐν τῇ Λυειετράτῃ (923). καὶ Θουκυδίδης (IV 48.3) μέν" 
ἤφηςειν “ἐκ κλινῶν τοῖς «πάρτοις ἀπαγχόμενοι᾽, Φιλιππίδης δ᾽ ἐν" 

ῥΛακιάδαις (III p 305. 12 Ko)] 

ῥκράτιςτόν ἐςτι τοῦτον ἐκτεμεῖν, γύναι," 

τὸν δίφρον, ἄχρηςτα παντελῶς οὕτως ἔχει τὰ ς«πάρτα, 

βέτερον δὲ καινὸν ἐμβαλεῖν αὐτῷ τόνον." 

ἐπέεθω δὲ τῇ κλίνῃ τυλεῖα, κνέφαλλα, δάπιδες, τάπητες ἀμφι- 

τάπητες᾽ Δίφιλος γοῦν φηεὶν ἐν Κιθαρῳδῷ (II p 558.51 ΚοΡ)" 

[έξανίεταμαι"} 
τὸν ἀμφιτάπητα cucropécac,'] 

καὶ ᾿Αλκιβιάδου δὲ ἀμφιτάπης τις πέπραται. Ὁμήρου (0 309) δὲ" 

τὴν αἰγίδα ἀμφιδάςειαν εἰπόντος, écri καὶ τὴν ἀμφίμιτον ς«τρωμνὴν" 

άμφιδάςειαν καλεῖν. πρὸς δὲ τούτοις ἑπέεθω προςκεφάλαια πτι-Ἰ 

ἐλωτά, ᾿᾿προςεκεφάλαια "} ὑπαρχένια. εἴποις δ᾽ ἂν οἶμαι καὶ χνοῦν καὶ 

μνοῦν ἐπὶ τῶν μαλακῶν, (δ Αριετοφάνους εἰπόντος ἐν μὲν Βαβυλω-" 

Pvíoic (fg 16) "ἔχεις ἄχυρα καὶ χνοῦν, ἐν δὲ Δαναΐει (fg 258) τῶν" 
χειρῶν ἔργα μνοῦς écriv."]. τὰ μὲν οὖν τυλεῖα καὶ τὰ κνέφαλλα οὐ 

μόνον παρὰ τοῖς κωμῳδοῖς écriwv, ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς Δημιοπράτοιςἶ 

πέπραται κνέφαλλον καινὸν xoi κνέφαλλον παλαιόν. [καὶ τύλη δὲ! 

παρ᾽ Εὐπόλιδι ἔετιν ἰάζοντι ἐν τοῖς Κόλαξιν (I p 805. 110). ἀλλὰ" 
καὶ παρὰ CogoxAet ἐν τῷ Ἰοκλεῖ (fg 2117) λέγοντι “ἀλλὰ καὶ Mvop-" 
ραφῆ τυλεῖα" ὧν καὶ τοὺς τεχνίτας ἔοικεν Ὑπερείδης ἐν τῷ ὑπὲρ" 

PMíxac (fg 125 BI?) ὀνομάζειν, εἰπὼν ᾿ἐμιεθώςατο τυλυφάντας.᾽ ἐν" 
δὲ ᾿Αμφιάρεῳ ᾿Αριετοφάνους (fg 19)}}} 

κνέφαλλον ἅμα καὶ προςκεφάλαιον τῶν viv, 

δῆλον ὅτι ὡς καὶ ckurivuv καὶ ἐρεῶν γινομένων, ὡς καὶ ἐν τοῖς 

᾿Αλκιβιάδου πέπραται προςκεφάλαιον εκύτινον καὶ λινοῦν καὶ ἐρεοῦν. 

ἐν δὲ ᾿Αντιφάνους Φάωνι (II p 104. 214 Ko) κατὰ τὴν κοινὴν χρῆςιν 

ἔετιν εὑρεῖν τὰς τύλας ἱετρώματα ἱκλίνας βτύλας PHI ὥςπερ καὶ 

10 

κι 

i ἢ 

26 3 

παρὰ (ζαπφοῖ. βού μὴν φαῦλον τετηρηκέναι ὅτι τὸ ναυτικὸν ὑπηρέςιον" so^ — 

5 ἄχρηςτα δὲ m. F || 6 κοινὸν II || 13. 14 πιλωτά ABL πτυλοτά II || 14 αὐ- 

xévia II. | 16 eic ἄχυρα CL | 18 δημοπράτοις ABCL || 19 xv. πλέων JG I ed 
min 380. 22: quod Ad Wilhelm Polluci reddit et κενὸν pro καινὸν scribit || 

20 νεάζοντι S | 21. 22 λινοραφος II | 23 μίκκας L || 24 ἀμφιάρω C ἀμφιαράω S 

ἀμφιαρα F | 26 κιττινῶν S || 29 πτύχας ἃ 

7 δάπιδες] Schol Aristoph Plut 527 Suid Hes || 7. 8 cf VI 9 Phot Ael Dio- 

nys ap Eustath 1369.42 et 746.37 — p140.10 et 209.1 Schw || 11 et 18 vd 

ad X 93 | 16 χνοῦν] BA 418. 24 | 21 cf VII 191 || 28 cf VIL 192 || 30 ὑπηρέειον] 

Schol Thucyd II 93 

3i dcs odes m Eid 

sue ΟΞ ὡς -- ςς: 



Libri X 40—43 901 

ἰδίως Κρατῖνος ἐν ταῖς "Qpoic (I p 93. 269 Ko) προςκεφάλαιον... .}} 

τοῦτο μὴ καλεῖεθαι νομιζόντων, ἀλλὰ ὑπηρέειον μόνον." fj μέντοι 

καλουμένη λυχνὶς ἀνθήλη ἐκαλεῖτο. |"ei δὲ καὶ τὸ κνέφαλλον μὴ ἐπὶ! 

τοῦ τυλείου τις ἀκούειν βούλοιτο, ὥςπερ fj πολλὴ χρῆεις ἔχει, ἀλλ᾽" 

['éri τοῦ ἐμβαλλομένου πληρώματος, ὃ γνάφαλον καλοῦει, προεχρή-" 

ἤεεται τῷ ῥηθέντι ἐν ἸΠΤανταλέοντι Θεοπόμπου (I p 145.45 Ko), εἰ!} 
καὶ ἀμφιςβητεῖται τὸ δρᾶμα προειπιὺν γὰρ ὁ ποιητὴς ᾿ὠνητιῶν τὸ 

δέρμα τοῦ ᾿θηρός᾽ ἐπήγαγε ἱῥάψας ὅλον «ςάξαι κνεφάλλων᾽."} écm 

δ᾽ εἰπεῖν ἁπαλὴ «τρωμνὴ καὶ μαλακὴ καὶ βαθεῖα. τὰ δὲ «τρώματα 

τὸ ἐπιβλήματα, περιβόλαια, ἐφεετρίδες, χλαῖναι, δάπιδες, ξυςτίδες, τάχα 

δὲ καὶ περιςτρώματα᾽ εἴρηται γὰρ παρά Te Φιλίςτῳ ἐν τῇ ἕκτῃ 

(FHG Ὶ 188.28) καὶ ἐν τῇ (ιμύλου Μεταρικῇ (II p 444. 1 Κο). ἐπαι- 
γῶν δ᾽ ἂν εἴποις ετρωμνὴ λεπτή, [εὐυφής"} εὐήτριος, ὑγρά, περιρρέ- 

ουςα, ςτιλπνή ςτίλβουςα, εὔχρως, ἀνθοῦςα εὐανθής πολυανθής, ποικίλη 

15 ὕπαμποίκιλοςἢ πολύμορφος, πορφυρᾶ, ἁλουργίς ἁλιπόρφυρος, πρα- 

cetoc, ὑςγινοβαφής, ἰοειδής, ῥ᾿κροκοειδήςἿ κόκκῳ ἀνθοῦςα, κοκκοβαφής, 

ὀρφνίνη, ἐπιπόρφυρος περιπόρφυρος πορφυρομιγής Proapamópoupoc!] 

καὶ κατὰ Ξενοφῶντα (Cyrop VIII 3. 18) ὁδλοπόρφυρος, émíypucoc 

ἢ χρυςοειδής } χρυςοβαφής xpucómacroc* ζῷα ἐνύφαντο, ἄνθη ἐνε- 
πεποίκιλτο, θηρία ἐνεγέγραπτο, dcrpa ἐνήετραπτεν. 

καὶ μὴν τοῖς μὲν οἰκέταις ἐν κοιτῶνι ἢ προκοιτῶνι ἀναγκαῖα 

ςκεύη χαμεύνια καὶ ψίαθοι καὶ φορμοὶ καὶ «άμαξ᾽ ['écri δ᾽ ὁ ς«άμαξ"} 

ῥὶψ καλάμου Proó" καλουμένου εάκτου, μάλιετα δὲ ἐπὶ crpareíac!] 

αὐτῷ ἐχρῶντο, ὡς Χιωνίδης ἐν Ἥρωειν (I p 4. 1 Ko) 

e 

e 

25 πολλοὺς ἐγῷδα κοὐ κατὰ c& νεανίας 

φρουροῦντας ἀτεχνῶς κἀν ς«άμακι κοιμωμένους." 

1 προςκ. εἴρηκε, τῶν δεινῶν εἰς ὀνομάτων κρίειν προςκεφάλαιον τοῦτο μὴ 

x. v. tentavit Bekker | 2 με S || 8. 4 ἐπὶ τουλοίου τις S || 7.8 ὠνῆτο ὃ. CL δέρ- 

μᾶτος ἐπ S δέρμα του ἐπ. F δέρμα τοῦτο ἐπ. Ed pr | 8 κνεφάλί()ων II γναφάλ- 
()γω() CL cá£o: om Ed pr | 10 τάπιδες ABCL ef Υ10 | 18 εὐ(η)τριχος II 

εὔητριτος Β || 16 ὑγγινοβ. A εὐαγινοβ. IT ἰςτινοβ. Ο | κρόκω ἀνθ. II || 17 περι- 

πόρφυρος] πολυπ. II || 21 προκοιτῶν ἢ πρὸ κοιτῶνος CL πρὸ τοῦ κοιτῶνος II 

πρὸς κοιτῶνιί(νος B) AB | 22 ψιάθια A | cáva& CL γάναξ AB | 23 x. καλα- 
μίνου γακτοῦ II || 24 αὐτῷ] οὕτως II | 25 ἐγὼ δ᾽ ἀκούω xarà C ἐγὼ νεανίας 

ἀκούω κατὰ L || 26 xoi II 

3 Phrynich p178 Lob τύλην ... εὖ κνέφαλον λεγε, Moeris 201.20, Phot 

Hes s v οὖ s γνάφαλλον Herodian I 319.25 II 348.17, 945.2 || 10 δάπιδες cf 

VI 10 Hes: τάπις mpockepáAoiov | 16 ὑεγινοβαφής] Xenoph Cyrupaed VIII 3. 13 || 

17 πολυπόρφυρος] ef VII 65,63 || 22.23 cápot] Phot s cáxrpa et cápaxa. 

Ἐρατοςθένης ἀπέδωκε τὸν φορμόν, ἄμεινον bé τὸν τοξικὸν κάλαμον. οὕτως 

Λύειππος (ὴ Hes 
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202 Βιβλίου l^ 44---46 

44 τοῖς δὲ δεςπόταις, τῷ μὲν ἀνδρὶ καὶ λάςανα ἀναγκαῖα ['koi ἁμίς, ἣν" 

45 

PCopoxMijc ἐν Πανδώρᾳ (fg 444) ἐνουρήθραν καλεῖ xoi Αἰεχύλος 
(ἔς 180.2) οὐράνην". ὅτι δὲ οὐ μόνον ἐπὶ τοῦ ἀκινήτου ἀποπάτου 
τὰ λάςανα ὀνομαςτέον ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τοῦ τιθεμένου [koi ἀναιρουμένου 

μαρτυροῦειν ᾿Αριετοφάνης μὲν ἐν Προάγωνι εἰπὼν (fg 462) 

οἴ μοι τάλας, [Tí μου «τρέφει τὴν γαςτέρα;ἢ 

᾿βάλ᾽ ἐς κόρακας᾽ πόθεν ἂν Aác'java γένοιτό μοι; 

βεὶ δὲ τοῦτο ἀμφίβολον, ἀλλὰ Φερεκράτης ἐν τοῖς Κραπατάλλοις" 

(1 169. 88) 

πρὸς τῇ κεφαλῇ μου Aóácava καταθεὶς πέρδεται." 

καὶ δίφρον δ᾽ ἂν εἴποις τὰ λάςανα εὐφημότερον, καὶ διφρίεκον." τῇ 

δὲ γυναικὶ «κάφιον, ὼς ἐν Αὐτολύκῳ Εὔπολις (I p 269. 46) 

Ῥτί δῆτ᾽ ἄν, εἰ μὴ τὸ εκάφιον αὐτῇ παρῆν; 

ἄμφω δὲ παράλληλα ἐν ΤΠολυίδῳ ᾿Αριετοφάνης (immo Thesmoph 633) 

ςκάφιον Ξένυλλ᾽ ἤτηςεν᾽ οὐ γὰρ ἦν ἁμίε. 

ἐξαναςτάντι δ᾽ ἐξ ὕπνου τὸ πρόςωπον ἀπονίπτεςθαι δέον, ὃ παῖς 

πρόχουν τινὰ ἔχων Tmpocoícei, νεαροῦ τοῦ ὕδατος ἐπιχέων κατὰ λέ- 

βητος ἢ λουτηρίου τινός, ἐπεὶ καὶ τοῦτο τοὔνομα ἐπὶ μὲν τῶν λου- 

τρῶν Αἰςεχύλος (fg 866) εἴρηκεν, ἐπὶ δὲ τῶν νῦν λουτήρων ᾿Αναξίλας 
ἐν Λουτροποιῷ, (II p 268. 17 Ko) 

ἐν τοῖς βαλανείοις οὐ τίθεται λουτήρια, | 

ἐπὶ δὲ τῶν παρὰ τοῖς ἰατροῖς ἐκλούτρων ὀνομαζομένων 'Avtipávnc 

ἐν Τραυματίᾳ (II p 401. 208 Ko) 
κατεςκευαςμένος 

λαμπρότατον ἰατρεῖον εὐχάλκοις παντο- 

λουτηριδίοις [έξαλείπτροις, κυλικέςςι" 

βεικιέςειν, ὑποθέτοιειν." 

οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς Δημιοπράτοις εὑρίεκομεν λουτήριον καὶ 

ὑπόεςτατον. 

4 τούτου II | 6 μοι erp; L || 7 βαλ CLAB αναγινοῖτο μου II | 12 εκηφίον F 

ςήφιον S | 18 τί δ᾽ ἣν àv AB || 14 πολύδῳ II πολυείδῳ ABCL cf Herodian II 572. 12 || 
15 ξενίλλα II | γὰρ οὐ γὰρ C | 18.19 λουτρῶν ὡς CL || 19 λουτηρίων II || 

21 λουτῆρα ABL || 25 ἰατρὸν II οὐ χαλκοῖς II ἐγχάλκοις ABCL corr Meineke 
ΟἹ IV 183: εὐλάμπροις | 25.26 παντολουτηρίδιος II, recte πάνυ λουτηρίοιειν 

IV 183 | 26 ἐξαλ(λ Π)ίπτρος II | 26.27 κυλίκιςειν ειτύεειν CL. κυλιχνίειν cikbatctv 

IV 188 | 27 ὑποθέτηςειν II et IV 183 | 28 ἐν] παρὰ II | δημοπράτοις AB || 
29 ὑποςτάτην II 

1—8 λάςανα] cf X 99 Phot Hes | 20.21 λουτήρια] — VII 167 | 23—27 — 

IV 183 | 28 vd ad X 23 



Libri X 41---ὅ0 903 

κείςθωςαν δ᾽ ἐν τῷ κοιτῶνι θρόνοι, κλιεμοί, δίφροι διφρίςκοι — 

οὕτω γὰρ ἐν Νεφέλαις (31) δ᾿ Αριετοφάνηςἢ ἐπὶ τοῦ ἁρματίου βδί-""} 
φρουΐ — δίφροι ὀκλαδίαι, δίφροι διωχεῖς ἐν Φερεκράτους ᾿Αγαθοῖς" 

II 146. 3 Ko) εἰρημένοι, οἷον οἱ δύο ὀχοῦντές, δίφροι Θετταλικοί, doc! 

5 ἐν Αὐτολύκῳ Εὐπόλιδος (I p 272. 58 Ko) “δίφρος Θετταλικὸς τετρά- 

πους, θρᾶνοι θρανία θρανίδια ['Uév Νήςοις ᾿Αριετοφάνους (fg 899),.}} 
βάθρα βαθράδια"! ὡς ἐν Torrmvicroic (fg 513), «κολύθρια, ἅπερ ἐςτὶ 
μικροὶ τρίποδες Θετταλικοὶ δίφροι᾽ τὸ δὲ ὄνομα καὶ ἐν Εὐθυδήμῳ 

Πλάτωνος (217 F). καὶ θρᾶνοι δὲ δίφροι ἂν εἶναι δοκοῖεν, εἰπόντος 
- 30 év Πλούτῳ (545) ᾿Αριετοφάνους 

ἀντὶ δὲ θράνου cráuvou κεφαλὴν κατεαγότος, ἀντὶ δὲ μάκτρας 

πιθάκνης πλευρὰν ἐρρωτγυῖαν. 

καὶ θρανίον δὲ ὑποκοριςάμενος ἂν εἴποις. καίτοι με οὐ λέληθεν ὅτιϊ 

᾿θρανίον καὶ ἄλλως ξυλήφιόν τι écrív: [P"Apicropávnc γοῦν τῷ ὀνό-"} 

15 ἤματι ἐπὶ πατταλίου κέχρηται ἐν τοῖς Βατράχοις (121), περὶ τοῦ δεῖν" 

άπάγξαεθαι λέγων" 

μία μὲν γάρ écriv ἀπὸ κάλω καὶ θρανίου." 

f'émiópávouc δ᾽ ἐκάλουν! τὰ ξύλα τὰ κατακλείοντα τοὺς πλινθίνους 

τοίχους. 

30 ᾿ παρακεῖςθαι δέ coi χρὴ βλαύτας βλαυτία, ὑποδήματα᾽ καί που 

καὶ ςανδάλια ἄν τις εἴποι καὶ διάβαθρα. καὶ τὰ μὲν εἴδη τῶν ὑπο- 

δημάτων ''ἣπροἢείρηται (VII 85), τά τ᾽ ἀνδρεῖα καὶ τὰ γυναικεῖα " προς- 

θετέον δ᾽ ὅτι Θεόπομπος ὃ κωμικὸς fév Παμφίλῃ (I p 145. 44 Κο)ἢ 

βεανδάλια εἴρηκεν, ἀλλ᾽ ἐπὶ γυναικός ἢ Μένανδρος δὲ ἐν Μιςογύνῃ (fg 333) 

450 καὶ ςανδαλοθήκας ['oibe. ὑπεῖναι βδὲ ἢ δεῖ ποδεῖα, πίλους, πέλ-" 
βλυτρα᾽ οὕτω γὰρ τὰ ποδεῖα (ζοφοκλῆς (fg 910) καλεῖ, τοὺς δὲ περὶ" 

4 Θετταλοί II corr Meineke | 7. βαθρίδια Hemsterhus | ταγινηςταῖς II | 

ckeM0pia II ABC ckeAá0pia L corr e Plat || 8 εὐδήμῳ CL δήμῳ B || 17 μίαν II || 
18 ἐπεὶ Opávouc ἐκ. II. ἐπεὶ xoi 0p. ἐκ. Ed pr | 25 oí δὲ εἰπεῖν αἱ δίποδι(οι F) 

ἐπίπλους I[ corr δὲ addens Charitonides τοῖςδε ὑπεῖναι (Ὁ) Bekker || 25.26 mé- 

Autpa II € 

1sqq cf III 90 | 3 ὀκλαδίας] vd ad III 90. δίφροι διωχεῖς] vd ad VII 116 || 
4 δίφρος OerraMkot] VII 112, Phot et Hes s OerraMkoi || 7—9 «κολύθριον] cf 

III 90 et VII 182 Didym π. τ. ἀπορ. π. Πλάτωνι λέξεων Miller Mélang p 402 cxo- 

λύθριον᾽ ὑποπόδιον, ὃ xol ὑποθρήνιον καὶ θρῆνυς ὠνόμαεται" τινὲς δ᾽ ἐπὶ τῶν 
μικρῶν διφριδίων λέγουςει τὰ cx. Πλάτων ἐν Εὐθυδήμῳ || 9 θράνος] Phot | 

18---11 θρανίον] Suid Hes | 20 βλαῦται] Hes | 21 διάβαθρα] VII 90 Hes — ὃ. 
εἶδος ὑποδήματος γυναικείου | 24.25 Mév. cavóaAo0fjkai] — VII 87 auctius — 
X 127 | 25 ποδεῖα] vd ad VII 92 ubi AicyoAoc ἐν (vei (fg 259) cf II 196 
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204 Βιβλίου Ι΄ 50—854 

τοῖς mod πίλους οὐ Πλάτων μόνον ἐν (υμποείῳ (220 B) φήςας 
I ἐνειλιγμένων τοὺς πόδας [eic πίλους καὶ ἀρνακίδαςἢ,᾿ ἀλλὰ καὶ Kpa-!] 

βτῖνος ἐν Μαλθακοῖς (I p 45. 100 Ko)!] 

λευκοὺς ὑπὸ ποςεὶν ἔχων πίλους." 

Phézecri δ᾽ εἰπεῖν καὶ ἢ πλεκτοὺς 'ἱπίλουςἢ, καὶ ἐπὶ τῶν ὀνομαζομένων" 

οὐδώνων πίλους τριμίτους, Λυείππου εἰπόντος ἐν Βάκχαις (I »101.8 Ko) 
ἀλλὰ τρίμιτός ἐςετι {ἐπίπλεκτος.᾽"} 

τὰ δὲ τῆς écerjceuc εἴδη προειρηκώς, οὐκ ἂν δέοι μοι ἐνταῦθα, 

ῇβῥπολυλογεῖν᾽ οὐ τοίνυν οὐδὲ δακτυλίους καὶ ςεφραγῖδας καὶ ςφραγί- ἢ} 

δια χρὴ νῦν ἐπιλέγειν. ΜΠ] ἀλλ᾽ εἰ μὲν αἰωρήςει τῇ δι᾽ ὀχημάτων 

χρῷτό τις περὶ τὴν ἕω, θέρους ὄντος, πρὶν ἢ τὸν ἥλιον περιφλέγειν, 

τὰ εἴδη τῶν ὀχημάτων icréov, εἴθ᾽ ἅρματα εἴτ᾽ ὄχους εἴθ᾽ ἁμάξας 

εἴτε ἀπήνας }] εἴτε λαμπήνας αὐτὰ προεήκει καλεῖν ἔςτι δὲ τοὔ- 
voua fj λαμπήνη j'év τῇ (ζοφοκλέους Ναυεικάᾳ (fg 408) καὶ ἐν τοῖς} 
PMevávopou ἉΑλιεῦειν (fg 29).} ἀλλὰ τὰ μὲν τῶν ὀχημάτων ckevo- 

φόρα ἂν εἴη, τὰ δὲ ἐνθρόνια, τὰ δὲ eic τὸ βέγἠκατακλῖναι ἐνεύναια,} 

τὰ δὲ κατάςετεγα καὶ «ςτεγαςτὰ xoi καμάραι᾽ οὕτω γὰρ Ἡρόδοτος 

([ 199) ὠνόμαςεν, Ξενοφῶν δὲ ἐν τῇ Παιδείᾳ (ΥἹ 4.11) τὸ écre- 
γαςμένον μέρος τῆς ἁμάξης ὑποςημαίνων ἔφη “κατέκλιναν κατεκά- 

λυψαν τὴν «εκηνήν.᾽ καὶ τὰ μὲν τετράκυκλα τὰ δὲ δίκυκλα. καὶ οὐδὲν 

δεῖ περὶ μερῶν ἐπιλέγειν, l'oiovi] córpa ἐπίεωτρα ἁψῖδας πλήμνας 

κνήμας παραξόνια βκερκίδας ἢ παρακύκλους ἄξονας καὶ πάνθ᾽ ὅςα τοι- 

αῦτα, ἀλλὰ περὶ τούτων καθ᾽ ἕκαετον προείρηται (I 144)" μηνύειν δὲ 

ὅτι ζεῦγος πᾶν ἂν καλοῖτο τὸ ἐζευγμένον, καὶ εἰ τριῶν ὑποζυγίων ἢ 

καὶ τεττάρων εἴη, λέγοιτο δ᾽ ἂν ζεύγη Pópikxà καὶ ζεύγη ἡμιονικὰ καί 

που καὶ ἱππικά. ["koi μονίππῳ δ᾽ ἄν τις χρῷτο ἀνδρειοτέρᾳ κινήςει" 

[έπινεάζων." ἀλλὰ τοῖς μὲν ὀχήμαςι ταπήτων δεῖ ἢ ἀμφιταπήτων ἢ 

προςκεφαλαίων ἢ «τρωμάτων, [ὼς ἢ καὶ τοῖς ἡνιόχοις κέντρων μαςτί- 

γων μυώπων ἐγκεντρίδων — fai γὰρ ἐγκεντρίδας ἢ ἐπὶ τῇ τῶν ὑπο- 

ζυγίων χρήςει Πλάτων ὁ κωμικὸς εἴρηκεν ἐἐέν '€oproic (I p 610. 40 Ko)! — 

ἐπὶ δὲ τοῖς μονίπποις δέοιτ᾽ ἄν τις ἔχειν ςάγην, ἔποχον, ἔφιππον, κη- 

2 ἀνακίδας C ἀρκακίδας 1, | 4 ὑπὸ] εἶπε F | ποεὶν FCL || 10 ἑωρήςει CL | 

13 λαμπτήρας L | 14 vauci CL || 16 ἐγκατακλίνεςεθαι Charitonides | 19 xai κατ- 

ἐκλ. xai C | 19.20 x. κατακλίναντες κατεκ. τῇ «ςκηνῇ Xenoph | 21 ἀντιλέγειν 
AB | cucrpa etc cdd Ed pr cf 1144 et ad 21 | óMibac mÀvvac II || 22 παρα- 

£óvia B παράξονα A | 24 xoi θηρίων ὑποζ. II || 28 óvixá ABCL corr Pierson 

1—4 — VIL 171 | 6 τριμίτους] cf VII 92 || 14 λαμπήνη] cf X 189 Phot 

Suid Hes | 24 ζεῦγος] BA 261. 29 Phot Hes | 25 Z. ὀρικόν] rectius ὀρεικόν 
Wackernagel VII 188 Harp Suid | Z. ἡμιονικόν] Phot | 29 et p 205,3 ἐγκεν- 

Tpibec] Hes || 81 ἔφιππον] BA 97. 11 Phot (€UmroXc) 

e 0 
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μούς, φιμούς, ψάλια, χαλινούς, mvtréac — (xoi γὰρ τὸν πνιγέα ἐπὶ] 

ἵππου) "Apicropávnc ἐν ᾿Αναγύρῳ (fg 60) ἐλέγει) --- φάλαρα, παρώ- 
πιὰ, ἀνθήλια. καὶ ἐγκεντρίδας δὲ, ['l'àc']]] τοῖς ποεὶ κατὰ τὰς πτέρνας 

. ῥοΐ ἱππεύοντες περιεδοῦντο᾽ [Φερεκράτης εἴρηκεν ἐν Δουλοδιδαςκάλῳ!" 

s [ 158. 48 Ko). παρὰ δὲ Κράτητι ἐν ταῖς Τόλμαις (I 141. 35 Ko) καὶ 
'ἀςτραγαλωτή τις μάςτιξ᾽ ὠνόμαεται." 

τῶν δ᾽ ἱππικῶν «κευῶν ψήκτρα, cupaxic, ἡνία, φορβειά, κεκρύ- 55 

φαλος, ["Üurnp!l'] ἔῥυταγωγεύςδ, ἀγωγεύς᾽ δ᾽ γοῦν (τράττις ἐν} 
βέχρυείππῳ λέγει (I p 726.52 Ko)'jf 

10 ῥῇπρόςεαγε τὸν πῶλον ἀτρέμα, προελαβών 

ὑ τὸν ἀγωγέα βραχύτερον᾽ οὐχ ὁρᾷς ὅτι "ἢ 

prügolóc ἐςετιν 

τὴν δὲ ψήκτραν βοὺ μόνον" "Apicropávnc ἐν ᾿Αναγύρῳ (fg 62) εἴρηκεν, 
ἀλλὰ καὶ ζοφοκλῆς ἐν Οἰνομάῳ (fg 434) 

1$ διὰ ψήκτρας c' ὁρῶ! 
» c 

ξανθὴν καθαίρονθ᾽ ἵππον αὐχμηρᾶς τριχός." 
ς 

ὃ μέντοι Πλάτων 6 κωμικὸς ἐν Κλεοφῶντι (I p 617. 68 Ko) μάραγναν 56 

τὴν μάςτιγα ὠνόμαςεν. ἐκαλοῦντο δέ τινες καὶ αὐλωτοὶ φιμοὶ διὰ τὸ 

κώδωνας ἔχειν προςεηρτημένους, oic ἐγχρεμετίζοντες οἱ ἵπποι ἦχον 

20 ἐποίουν προςόμοιον αὐλῷ. καὶ «πάθην μὲν καὶ χιλωτῆρα καὶ ε«τόμια 

Pxoi ὑποςτόμιαϊ καὶ crouíbac καὶ ἐχίνους καὶ τρόχους καὶ δακτυλίους 

καὶ «κληροὺς καὶ μαλακοὺς χαλινοὺς ['éxeic ἐν τοῖς ἱππικοῖς, βετόμιαϊ 

βδὲ πριονωτὰ ἐν ᾿Αναγύρῳ ἔφη ᾿Αριετοφάνης (fg 58). 

Εἰ δὲ ἀπὸ τῆς aiuprjceuc ἢ καὶ ἀπό τινος περιπάτου ἐν croQ ἢ 57 

45 δρόμῳ ἢ ἄλεει γενόμενος ἐπὶ τὴν πρὸς τὰ βιβλία cuvoucíav τις τρέ- 

ποιτο, ὥρα αὐτῷ ἔχειν βιβλία, χάρτας, ἰττέλας, διφθέρας, γραμματεῖα 

γραμματείδια, δέλτους δελτία, ὡς εἰπεῖν γραμματείδιον δίθυρον ἢ 

1.2 πνηγέα καί που (καὶ ἵππου F) ἀριςτ. Π |] 2 ἀνάγμω Ε' ἀγήρω S ἀργύρω A 

ἀναργύρω B | 3 ἃ II ἃς Kaibel | 5 Κράτη C | Τόλμαις CL ἑορταῖς II. Ed pr 

cf VII 92 | 13 ἀναγείρω F ἀγήρω S ἀργύρω A ἀγύρω B || 17 ἀμάαραγαν ABCL | 

18 d&vuYoi φημοὶ II | 19 ἐπηρτημένους II | 20 χειλοτρίδα II | 23 ἀργύρῳ A | 
94 aípéceuc II | crooic AB || 26 ἢ πέλλας II πέλλας ACL πέλας B corr 

Hemsterh | 27 5eXribia: δελτία μᾶλλον ὡς ἃ 

1 πνιτεύς] Et M || 2.3 παρώπια] IL 53. Ael Dionys ap Eustath 914. 44 — 

199. 8 Schw Phot | 8 ῥυτήρ] BA 299. 28 Phot Hes | ῥυταγωγεύς] Xenoph Equest 

VIL 1 | 8—12 ἀγωγεύς] Phrynich praep soph p 37. 14 Borries BA 340.26 — 
Phot Hes | 13 ψήκτρα] Suid Hes | 17 uáparva] Herodian I 256.25 Hes s v et 

cuapávva | 18 αὐλωτοὶ φιμοί] Eustath 1157. 36 (Aeschyl fg 326. 2) Hes || 26 ἰτ- 
τέλας] VII 211 Hes | διφθέρας] VII 211 Hes || 27 δέλτους] Eustath ad Dionys P 
p242 5... ἁπλῶς αἱ βίβλοι | γραμματείδιον] Harpocr s ἀργυριοθήκη, vp. δίθυρον] 

Menandr fg 327 Hes s δίθυρον et θυρίς 
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906 BifMou [΄ 58—61 

τρίπτυχον ἢ xoi πλειόνων πτυχῶν, ἢ καθ᾽ Ὅμηρον (Z 169) πίνακα 

πτυκτόν᾽ [xai ᾿Αριετοφάνης δὲ ἐν Θεεμοφοριαζούςαις (719). ἔφη" 

ἢ πινάκων ξεετῶν""} 

Ῥ δέξαςεθε «μίλης δλκούς, "" E 

κήρυκας ἐμῶν μόχθων." 2 

PÜxai πινακίδας ἂν εὕροις εἰρημένας ἐν ταῖς Φιλυλλίου TTóAeciv']?] 
PI p785.11 Ko): λέγει γέ τοι δωρίζων 

Ῥές τὰς πινακίδας διαμπερέως, ὅτι κἂν λέγοι 

τὰ γράμματα ἑρμηνεύς.""} | 

['tó δὲ ἐνὼν τῇ πινακίδι κηρὸς ἢ μάλθη ἢ μάλθα᾽ Ἡρόδοτος (VII 239)19] 10. 

uev γὰρ κηρὸν etpnkev,'] Κρατῖνος δὲ ἐν τῇ Πυτίνῃ (I p 715.204 Ko). - 
ῥμάλθην ἔφη, ᾿Αριετοφάνης δὲ ἐν τῷ Γηρυτάδῃ (fg 151}}} 

τὴν μάλθαν ἐκ τῶν γραμματείων ἤεθιον." 

οὐ μὴν ἀγνοητέον ὅτι τὸν ἐπιτήδειον εἰς τὸ καταςημαίνεςθαι κηρὸν 

οἱ παλαιοὶ ἐῥύπον) ὠνόμαζον, [koi ῥύπους ἐν Λυειετράτῃ "Apicro-!] 15 — 

βφάνης (1199) 7] 

καὶ μηδὲν οὕτως εὖ ςεεημάνθαι τὸ μὴ οὐχί! 

τοὺς ῥύπους ἀναςπάκαι." | 

τῷ δὲ παιδὶ δέοι Qv προςεῖναι γραφεῖον, παραγραφίδα, καλαμίδα, πυ- 

ξίον᾽ εἴρηται μὲν γὰρ καὶ ἐπὶ ζῳγράφου ἔτοὔνομα ἐν ᾿Αναξανδρίδου 

Ζῳγράφοις ἢ Γεωγράφοις (II p 140. 13 Ko) --- ἑκατέρως γὰρ ἐπι- 
γράφεται τὸ δρᾶμα --- "mu£tov λαβὼν κάθου, οὐδὲν δὲ κωλύει! 

βκαὶ εἰς ταύτην αὐτὸ τὴν χρῆειν τὴν ἐπὶ τῷ γράφειν ὑφ᾽ ἡμῶν ἢ — — 

βἄγεςεθαι, ἐπεὶ καὶ ᾿Αριετοφάνης (fg 845/6) οὕτω κέχρηται. mpoc- | 

θετέον δὲ τοῖς εἰρημένοις μέλαν, μελανοδόχον, καλάμους. ["ei δὲ καὶ 25 ὁ 

τὸ ἀναλογεῖον ἐθέλοις προςονομάζειν, βοὕτω μὲν" ἐπὶ τοῦ τοῖς βι- ἢ ὁ 
ββλίοις ὑποκειςομένου παρ᾽ οὐδενὶ τῶν κεκριμένων εὗρον, ᾿Αθήνηςι" 

δὲ ἦν ὑπὲρ ὑδρείου τινός, οὗ τὸ ὕδωρ ἐπεξεχεῖτο, ποίημα καὶ ἀνά-" 

ἤθημα Διογένους, ὃ καὶ Διογένειον ἀναλογεῖον ἐκαλεῖτο. παρὰ μέντοι — - 

[" Ἐρατοςεθένει ἐν τοῖς περὶ κωμῳδίας, ὡς ἔχοιμέν τινα τοῦ ὀνόματος 30 » 

τοῦδε ἀποετροφήν, εὕροις àv τοὔνομα ἐπὶ τοῦ «κεύους τοῦ τοῖς Bi]  - 

βλίοις χρηείμου."} 

Δικάζειν μὲν οὖν ὁπότε δέοι, ε«κεύη ἂν εἴη δικαςτικὰ κλε- 

t5 
ol 

4 δέξαςθαι S | cunc F μηλης 8 | 6 φιλιλίου S. φιλληλιοῦ F recte Ed pr || 

10 émiv? Bekker | 18 éceiuv II | 17 εἰςτημᾶδεθαιτὰ Π | 28 ὅπου 05. CL | 
32 βιβλιδίοις II 

1.2 mtv. πτυκτόν] IV 18 | 10 κηρὸς] cf IV 18 | μάλθη] Harpocr | 15 ῥύ- 
πος] Phot Hes cf Phrynich p 150 Lob | 21.22 πυξίον] — BA 113.1 
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ψύδρα xoi προχοίδιον xoi δίςκοι καὶ ψῆφοι, καὶ fjMckoc βέπικρούεινἢ 

Prv κλεψύδραν᾽ τὸν γὰρ ἧλον καὶ ἡλίεκον ἐν Ἥρωειν ᾿Αριετοφά- 

γῆς (fg 814) κέκληκεν. οὕτω γὰρ τὰ ᾿Αττικά᾽ κημοὶ καὶ kobíckoi καὶ 

ἐχῖνοι. κιβώτια δ᾽ ἴεως γραμματοφόρα καὶ γραμματεῖα καὶ κάλαμοι 

δ γραφεῖς, καὶ κληρωτήριον᾽ ['ei γὰρ καὶ ἐπὶ τοῦ τόπου ἔοικεν εἰρῆςθαι"} 

τοὔνομα ἐν τῷ Γήραι ᾿Αριετοφάνους (fg 146), ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τοῦ ἀγ-" 
βγείου ἂν ἐναρμόςειεν."} 

Ἐπὶ δὲ γυμνάειον ἐντεῦθεν τραπομένῳ λήκυθος ἐλαιηρά τις 

écru ἢ καὶ ληκύθιον, καὶ ετλεγγίδες. καὶ ξυςτίδας δ᾽ αὐτὰς ἄν τις 

30 εἴποι [ἔν τε γὰρ ταῖς '€mixópuou Νήοοις (97 K) εὕρηται τοὔνομα," 

- Pxoi Δίφιλός Prov" ἐν Κιθαρῳδῷ ἀνδρὶ εἴρηκεν (II p 558. 52 Ko) 

λήκυθον £ücrtv (1 éxeic;!] — 

[έγὼ δὲ xoi ξύετραν." 

koi αὐτοληκύθους δέ τινας Δημοςθένης ἐν τῷ κατὰ Κόνωνος (54. 14) 

15 ὀνομάζει, οὺς cagécrepov ἄν τις ἐν τῷ ᾿Αντιφάνους ᾿Αθάμαντι κε-" 

βκλῆςεθαι λέγοι, εἰπόντος (II p 16. 16 ΚΟ) | 

χλαμύδα xoi λόγχην ἔχων," 

βξυνακόλουθος, ξηρός, αὐτολήκυθος." 

Καὶ μέντοι τῶν ἐν αὐτῷ τῷ βαλανείῳ ckeudv ὀνόματα ἀςά- 
30 μινθος, πύελος, κρουνός, ἀρύταινα, ἀρύβαλλος, κατάχυτλον, 'Apicro- 

φάνους μὲν εἰπόντος (fg 485) 

βαλανεὺς (δ᾽ ἢ ὠθεῖ ταῖς ἀρυταίναις, 

καὶ αὖ πάλιν 

εἶτα καταςπένδειν κατὰ τῆς κεφαλῆς ἀρυβάλλῳ, ἢ 

5 ᾿ξὐπόλιδος δ᾽ ἐν Χρυςῷ τένει (I p 335. 288 Ko)? 

ἀλλ᾽ ὦ φίλε Ζεῦ κατάχυτλον τὴν piv ἔχεις. ἣ 

ἡπύελον δ᾽ ὁμοίως ἐν Ταξιάρχοις (I p 328. 256 Ko)? 

iócric πύελον ἥκεις ἔχων καὶ χαλκίον" 

δώςπερ λεχὼ «τρατιώτης ἐξ Ἰωνίας ἢ" 

8 οὐ y. BC καὶ y. Α | A. κοιμοὶ δίεκοι II || 8 τρε(α)πομένου II Ed pr | 

ἐλεηρά 1, ἐλεκρά ABC || 9 τεγιδες II | 11 ἀνδρὶ corruptum Kock || 12 ξυςτὴην II | 

13 ξύςτρὰν] λήκυθον II || 14 αὐτολήκυθον τινά A. II || 19.20 ς«άμινθος II || 26 χρυ- 

coréve: FB | 26 καταχύτου F καταχύτλου L || 28 χαλκίων F χαλκεῖον C | 

29 λεγὼ L 

2 ἡλίεκον] X 188 Phot | 5 κληρωτήριον] BA 47.18 | 14 αὐτοληκύθουε] 
Harpocr BA 465.17, 204. 27 || 20 πύελος] Phrynich Epit 108, 14 Borr Phot Hes || 
20 κατάχυτλον] Phot || 22 βαλανεὺς] Moeris: 'Ap. TTeAapyoic | ἀρύταινα] Phrynich 

33.15 Borr Moeris 192. 13 ('Ap. TTeAapyoic) 
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208 Βιβλίου l' 63—967 

PPxoi γὰρ τὸ χαλκίον ἕν τι τῶν λουτρῶν, ὥςπερ καὶ λέβης καὶ ἢ" 

ἰ τρίπους ὁ ἐμπυριβήτης." ἀςάμινθον δ᾽ Ὅμηρος, (K 576 ὃ 48 p 81) 

Préc ῥ᾽ ἀςαμίνθους βάντες éü£écrac λούςαντο ̓ἧ 

καίτοι ἔν γε τοῖς Κρατίνου Ἥρωει (I p 84. 284) τὴν ἀςάμινθον κι- ἢ" 

ἰ βωτὸν νοοῦειν, ἔνιοι δὲ ἔκπωμα. ἢ"} 

ἱτῶν δὲ γυμναςείοις προεηκόντων «ςκευῶν καὶ ςάκτας écri kaij 

ἵἱμάρειπος καὶ cóáxxoc, καὶ κυνοῦχος ὑποδέξαςθαι τὰ ἱμάτια, καί που 

καὶ ευρία [kai εὐὑραΐ [P ἄκναπτος," καὶ κύνεως cmupíc, καὶ ἁλτῆρες 

καὶ τροχοὶ καὶ δίεκοι καὶ ἀποτομάδες (καὶ ὠμόλινον, Poo Κρατίνουδηἤ 

PR(Ip 14.9) μόνον εἰπόντος τὸ ὠμόλινονδ, ἀλλὰ καὶ Αἰεχύλου ἐν" 
Προμηθεῖ Πυρκαεῖ (fg 205} 

λινᾶ δέ, πίεςα καὶ ὁμολίνου μακροὶ τόνοι." 

Εἰεελθόντι δὲ μετὰ γυμνάειον, εἰ καὶ πρὸ τοῦ πιεῖν θυτέον τε 

καὶ cmeicréov, θυμιατήριον [ἄν τις cot προςκομίζοι᾽ τὸ δ᾽ αὐτὸ" καὶ 

ἐςχάριον, οἶμαι, καλεῖται, ὥς που ἀμέλει ὃ μείζων βωμὸς ('écxópo."] 

καί που xoi ςπονδεῖον, ὦ τὸν ['oivov' ἐπιςπένδεις, καὶ λοιβεῖον, ᾧ 

τοὔλαιον᾽ καὶ ςφαγεῖον, ei θύεις, ὃ ὑφέξει τις τῷ τῶν ἱερείων βαΐ-ἢ 

ματι. καὶ κανοῦν δὲ ἀναγκαῖον ὑπεῖναι καὶ xépvipac"] [ῥκαὶ χερνι-" 
P'Beiov, εἰπόντος ᾿Αντιφάνους ἐν Βουείριδι (II p 88. 66 Ko)! 

[καὶ τὸ χερνίβιον πρῶτον f] πομπὴ «ςαφής." 

Τραπομένῳ δ᾽ [έπὶ τὸϊ πίνειν, ἵνα μὲν τὸ ὕδωρ θερμαίνεται, 

θερμαντῆρες θερμαςτρίς θέρμαυετρις, χαλκία θερμαντήρια, ἐεςχαρίδες, 

λέβητες λεβητάρια ἱπνολεβήτια᾽ ἐκπώματα δὲ καὶ ἐκπωμάτια καὶ πο- 

τήρια καὶ κώθωνες καὶ κότυλοι καὶ κοτυλίεκοι καὶ φιάλαι καὶ κύλικες 

βκαὶ κυλίεκαιδ καὶ κυλίςκια καὶ ςκύφοι καὶ τὰ πολλὰ εἴδη τῶν ἐκπωμά- 

τῶν ἐςτὶ προειρημένα (VI 95). προεθετέον δὲ τὰς ἐν Θράτταις Κρατίνου 

(Ip 38.85 Ko) πέλικας, ἢ κύλικας ἢ προχοίδια εἶναι δοκούςας, καὶ 
τὴν ἐν ᾿Αριετοφάνους (κηνὰς καταλαμβανούκαις (fg 472) 

1 λουτηρίων F λουτρικῶν Kaibel | καὶ λέβης] κελεύης F || 2 Tp. ὅθεν καὶ 

πυριβὴ τὴν àc. F ἐνπυρ. L || 4 fjpuci edd Χείρωςει Meineke cl VI 98 | 5 oi 

δὲ F | 6 εάκτης AB || 7 μάρειππος edd cf VII 79 X 138.152 | cákoc ABCL || 
1.8 καίτοι καὶ cioüpa  ?) καπτός IT || 8 πυρίς II || 9 ἀποτομίδες x. óuoA. II || 11 προ- 

μυθεῖ πῦρ καὶ II || 12 λινάδες II. | ὧμολ. C μακρότονοι C || 13 ἐκ τοῦ γυμν. II || 
16 ὅταν ἐπιςπένδης II | Aófiov ABCL | 18 ὃ ToUA. II L || 17 ei θύεις eu φεύξει 

τί τῶν λείβας II cp. ὃ eic Oucíav ὑφ. A || 18.19 χερνίβων εἰπόντων II xepví- 

βιον C | 20 x. τοῦτο mp. II | 23 λεβητήρια ὑπνολεβητήρια II | 27 πέλιχας 
ABCL | προχοάς II 

4 ἀςάμινθος] VI 98 || 7 μάρειπος] Xenoph An IV 8. 11 (sic), Phot uáp- 
curmoc || 22 θέῤμαυετρις] Eupolis I p 320. 228.3 Kock || 23.24 ποτήρια] VI 95, Phot 
cf s ὕαλος {| 97 πέλικας] X 73 et 78 Athen XI 495 A | προχοίδιον] VI 92 cf X bs 

Phrynich Ecl 102.5 Borr Phot Hes 

m 

30 — 

E 
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λήκυθον 

τὴν ἑπτακότυλον, τὴν χυτρίαν, τὴν καλὴν" 

ἣν ἐφερόμην ἵν᾽ ἔχοιμι εὐυνθεάτριαν “" 

εἴρηται γὰρ νῦν ἐπὶ ἐκπώματος, ὥὡςπερ καὶ τὸ παρὰ ὕ'τῷ" Κρατίνῳ! 

5 [év ΤΤυτίνῃ (II p 70. 167 Ko) οἰνηρὸν ὀξύβαφον, καὶ τὸ ἐν ᾿Αντιφά-" 
νους Μύετιδι," 

['é£ ὀξυβαφίων κεραμεῶν ἐπίνομεν."} 

fév δὲ ᾿Αχαρνεῦειν ᾿Αριετοφάνους (14)] 

έὲξ ὑαλίνων ἐκπωμάτων καὶ χρυείδων."} 

340 τὸ δὲ καλούμενον κυρίλλιον πρὸς τῶν ᾿Αειανῶν βομβύλιον μὲν 'Av- 

τιεθένης εἴρηκεν ἐν τῷ ΤΠροτρεπτικῷ (20. 1 Winekelm), οἱ δὲ καὶ εύ- 

crouov αὐτὸ ὀνομάζουειν. ἐτὸ δὲ cócrouov ὄνομα ἔφιλήματός ἐετιν"} 

[έν τοῖς Τηλεκλείδου ᾿Αψευδέει (II p 218. 12 Ko) μετ᾽ ἄλλων πολλῶν" 
P'eipnuévov* μήποτ᾽ οὖν βέλτιον crevócrouov αὐτὸ καλεῖν, εἴρηται δὲ} 

16 ἡτοὔνομα ἐπὶ ἀμφορέως ἐν ςεατυρικῷ δράματι Κήρυξι τοῖς Αἰεχύλου" 

(fg 108) 
[ετενόετομον τὸ τεῦχος." 

ὑέξεετι δὲ τὴν τράπεζαν, ἐφ᾽ fj τὰ ἐκπώματα κατάκειται, τετράπουν" 
τε τράπεζαν εἰπεῖν καὶ μονόπουν, καὶ εἴ τις βούλοιτο φιλοτιμεῖςθαι" 

30 πρὸς τὴν καινότητα τῆς χρήςεως, τραπεζοφόρον. (οὐκδ ἐπὶ τούτου" 

μὲν γὰρ εὗρον τοὔνομα ἐν τοῖς "Apicropávouc Γεωρτγοῖς (fg 124)" 

βέπεὶ δ᾽ οὖν εἴρηται ὁ τραπεζοφόρος, écri καταχρῆςθαι τῷ ὀνόματι 

βέκεϊ ῥηθέντι ἐπὶ τοῦ τὴν τράπεζαν φέροντος, fj ἐπῆςαν τοῖς ἄρχουειν" 

[δαὶ μυρρίναι. 

35 τούτοις δὲ προςακτέον τὰ τῶν οἴνων ἀγγεῖα, oivopópa, ἀκρα- 

τοφόρα, βἀάμφορεῖς καὶ ἀμφορίεκους, κάδους καὶ [kabíckouc* ἐ᾿Ανα-" 

Pxpéuv γοῦν ἔφη (fg 17. 2 B) 

l'ofvou δ᾽ é£émiov κάδον," 

Pxoi 1'Hpóboroc (III 20) “καὶ φοινικηίου οἴνου κάδον," Κρατῖνος δ᾽ 

80 ἐν Πυτίνῃ (I p 12.198 Ko) 
τοὺς μὲν ἐκ προχοιδίου, 

τοὺς δ᾽ ἐκ καδίεκου. 

2 ἑπτακόδυλον II | χύτραν L || 7 κεραμίων II || 9 xpucivuv ILL || 10 κυ- 

ρίλλιον] ἰβηρύλλιον Α [ πρὸς] ὑπὸ II | 15 ἀμφοτέρων II | 20 οὐκ eliminat 
Kaibel || 28 οὗ II ἐποίηςαν F | ἄρχουειν] ᾷδουειν Naechster || 25.26 κρατοφόρα CL || 
29 sic Herod cdd et Athen, φοινίκη οὐθίνου F φοινικίου CL || 31 προχυδίου F 

3 εὐυνθεάτριαν] II 56. IV 121. VI 158 || 7 ὀξύβαφον] Athen 494 C || 10 βομ- 

βύλιον] — Schol Apollon Rh II 569 || 22 τραπεζοφόρος] aliter Harpocr BA 307.1 
ef Apollophanis fg I p 798. 5 Ko || 28.29 Athen 472 E 473 B 

Lexicogr. Graeci IX: Pollux ed, Bethe II 14 
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11 

. παλαιοῖς φηςὶ τὸν ἀμφορέα καλεῖεθαι κάδον καὶ τὸ ἡμιαμφόριον ἣ 

12 

13 

210 BigMov l' 70—73 

άλλὰ μὴν xoi μετρητὴν τὸν ἀμφορέα κεκλῆςθαί opneav ἐν τῇ Δωδε-"} 

κάτῃ Φιλύλλιος (I p 783. 7 Ko)!] 

l'coi μὲν οὖν τήνδ᾽ ἀμφορεῦ" 

δίδωμι τιμήν, πρῶτα μὲν τοῦτ᾽ αὔτ᾽ ἔχειν" 1 

ὄνομα μετρητὴν μετριότητος οὕνεκα." S 

ἱ καὶ Δημοεθένης δὲ ἐν τῷ πρὸς Φαίνιππον (XLII 19) οἴνου μετρη-"} 
ἱβτὰς ἔφη. Φιλόχορος δὲ ἐν τῇ ᾿Ατθίδι (FHG I 155a) παρὰ τοῖςεΐ 

ἐἡμικάδιον᾽ Ἐπίχαρμος μέντοι ἐν Φιλοκλίνῃ (fg 133 Kaib) διακρίνειν 
ἔοικε κάδον καὶ ἀμφορέα, εἰπὼν 10 

ἱοὔτ᾽ ἐν κάδῳ δηλοίμην οὔτ᾽ ἐν ἀμφόρεϊ. 

Lék δὲ τῶν οἰνοφόρων ἀγγείων ἀςκὸς καὶ ἀςκίδιον, ὧς ἐν ᾿Αχαρ-ἢ 

ἱνεῦειν ᾿Αριετοφάνης (immo Eecl 307) ἔφη, καὶ πυτίνη, καὶ λάγυνοςϊ 

ἱκαὶ λαγύνιον᾽ Δίφιλος δ᾽ ἄμφω λέγει, τὸ μὲν ἐν τῇ Εκάτῃ (11 ρδ48, ἢ 

129 Ko) πολλάκις, τὸ δὲ λαγύνιον ἐν ᾿Αδελφοῖς (p 541.3). καὶ κρατὴρ 15. — 
(koi κρατηρίδιον καὶ κρατήριον, καὶ ςτάμνος καὶ «ταμνίον. καὶ ἔνιοιϊ 

ἱμὲν οὕτως οἴονται καλεῖεθαι μόνον τὸ Θάειον, ['Apicropávnc δὲ ἐν"}ἕ 

ἱβΤτελμιςςεῦει λέγει (fg 551}}} 

ἱβοΐνου τε Χίου «τάμνον ἥκειν καὶ μύρον “ἢ ἢ 

ἱ καὶ οὐ μόνον ἐπὶ τοῦ Χίου τὸν «τάμνον εἴρηκεν, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ} 30. 

ἱβτοῦ Θαείου ἐν τοῖς ᾿Αχαρνεῦει... 'rà Θάει᾽ ἀμφορείδια (Eecl'] ὁ 

1} 1119). Εὔπολις δ᾽ ἐν τῷ Μαρικᾷ (I p 3183. 204 Ko) xai «ταμνά-" 
ἵβριον εἴρηκεν. ἐν δὲ τούτοις ὀνομάζεται καὶ βίκος καὶ κοτύλη [aij 

ἱ χοῦς" ἔνιοι μέντοι τὸν χοῦν καὶ πελίκην κεκλῆςθαι ἐνομίζουει, "ἢ | 

(koi εἶναι τοὔνομα Botwrióv.] ἀλλὰ καὶ ἀεςκοπυτίνη᾽ [καὶ γὰρ ἢ ss - | 

ἱβτοῦτ᾽ ἄν Tic εὕροι ἐν "Avrigéávouc Μελεάγρῳ (II p 12.150 Ko).13 | 
ii ἀεκοπυτίνην τινὰ δίψους ἀρωγόν᾽ " xoi Πνανθρος Y δ᾽ ἐν Καρχη-"} ἢ 

1 κέκληκε II || 2 φιλλήλιος II L | 8 cóv C | τὴν € | 4 abróv II | 9 φιλο- 

κνίδι F φιλοκρίνη AB | 11 δηλοῖ μὲν F | 14 δίφυλλος II || 18 δελφοῖς FAB | 

17 Odcov] «ταμνίον A | 19 εἴκειν F | 21 lacunam indieavit Wackernagel || 

23 βῦκος F || 24 πελίνην F πέλυκιν AB || 28 βοιωτιακόν F | ἀεκαπη (1 B) τίνη AB | 

21 ἀγωγόν F ἀρρωγόν L | 27. p 211,1 χαλκιδωνίω F 

13 πυτίνη] Phot ('Apicropávnc) Hes | 13sqq λάγυνος] Athen 499 BCD: 

Νικόετρατος ἐν “ἙἙκάτῃ (II p 223. 11 Ko) .. οὐδετέρως δὲ Δίφιλος ἐν ᾿Αδελφοῖς 
(II p 541. 8) | 16 «ταμνίον] Phot «ταμνία΄ τὰ Odácia κεράμια, οἱ δὲ καὶ τὰ Xia 

καὶ Μενδαῖα Phrynich p 178 Lob || 21. 22 Phot Suid s ἀμφορεαφόρους Sehol 

Aristoph Eccl 1119 | 24 πελίκη] cf X 67. 78 Athen XI 495 A Κράτης δ᾽ ἐν δευτέρῳ 

᾿Αττικῆς διαλέκτου γράφει οὕτως οἱ xóec meMkat . . . (έλευκος δὲ πελίχναν Βοιω- 

τοὺς μὲν τὴν κύλικα, Εὐφρόνιος δ᾽ ἐν ὑπομνήμαςι τοὺς χόας 
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ἱβδονίῳ (fg 266) κέχρηται τῷ ὀνόματι. ἐν δὲ τοῖς &rretoic τάττοιντ᾽ ἡ ἢ 

ἱὰἂν καὶ ἃς εἴρηκεν ᾿Αριετοφάνης ἐν ὋὉλκάειν (fg 423) ὕρχας οἴνου" ῇ 

δέν δὲ τῷ Γήραι (fg 156) 

Lép' ὑδρίαν δανείζειν πεντέχουν ἢ μείζονα, ἣ 

5 ἰὥςτ᾽ οὐ μόνον ὕδατος ἀλλὰ καὶ οἴνου ἂν εἴη ἀγγεῖον fj ὑδρία, ἣν ἢ 

[xoi φιδακνίδα ἄν τις εἴποι καὶ φενακνίδα, ὡς ἐν τοῖς Δημιοπράτοις, ἢ 

ἱτάχα δὲ καὶ πλημοχόην᾽ écri δὲ κεραμεοῦν ἀγγεῖον, οὐκ ἔχον ὀξὺν ἢ 

iróv πυθμένα ἀλλ᾽ ἑδραῖόν Te καὶ «τάειμον, ᾧ χρῶνται τῇ τελευταίᾳ ἢ 

—. frÓÀv μυετηρίων, ἣν ἀπ᾽ αὐτοῦ καλοῦει πλημοχόην. ἐν τούτοις δ᾽ ἢ 

τ ἱἔςετι καὶ ψυκτήρ. ὦ ἐϊδὲ [δεῖ ἀρύεεθαι τὸν οἶνον, ἔςετιν ἀρυςτὴρ ἢ 

ἱκαὶ ἀρύετιχος καὶ κύαθος καὶ οἰνοχόη (xoi οἰνήρυεις καὶ ἔφηβος xoi 

ἡῤλεπαςτή᾽ ὅτι δὲ fj λεπαςτὴ οὐκ ἔκπωμα μόνον écriv ἀλλὰ καὶ οἶνο- ἢ 

Lt Xón, Lcagpéc ᾿Αριετοφάνης ἐν τῷ Γηρυτάδῃ (fg 165) ποιεῖ᾽ ἱπεριέφερε" ἢ 

ἰδὲ κύκλῳ λεπαςτὴν ἡμῖν ὑ'ταχὺ προςφέρων παῖς, ἐνέχει re^. éco]? 

15 δ᾽ ἐν τούτοις καὶ ó cípuv, καὶ τὸ παρ᾽ ᾿Αριετοφάνει τευςτή-"} ἢ 

piov: (fg 399}} 
ἱβτρέχ᾽ ἐς τὸν οἶνον ἀμφορέα κενὸν λαβών" 

ἱ τῶν ἔνδοθεν καὶ βύεμα καὶ γευετήριον." 

ἐκ δὲ τούτων καὶ ἣ χώνη, ὅταν εἴπῃ Φερεκράτης ἐν Πετάλῃ! (I 175. 

so 108, 30 Ko) 
κύλικα τοίνυν μέλανος ἀνθοεμίου" 

ἤντλουν διὰ χώνης "ἢ 

[καὶ ὁ τρύγοιπος,Ϊ καὶ ὁ cáxoc ἐπὶ τοῦ τρυγοίπου εἰρημένος, καὶ ὁ 

ὑλιςτήρ. Ἰππῶναξ δέ qna (fg δ1)}" 

3ὅ ῇετάζουςεινἢ ὡςπερεὶ τροπηίον cáxxoc.] 

PKoi μὴν ὅτῳ φίλον ἀποβλύζειν πιόντι καὶ ἐξεμεῖν, ὅπερ οἱ" 

1 τάττοιτ᾽ F τάττοις L | 2 ὁλκᾶς F | 4 διανίζειν F | 6 φανακίδα F φινα- 

κνίδα C | φιδακνίδα Ε΄ φανακίνδα CL | "7 πλήμοχον F | 9 πλημοχήν F || 

10 φρύκτωρ F | 13 περίφερε Ε' περιφερῆ L. | 14 παιεὶν ἔχειν ἔςτι Ε' ἐνέχει ἔετω 

CL, corr ex Athen || 17 τρέχων L | κοινὸν C | 19 πετάλλη 8 πετάλη FCL πετ- 
τάλη Ed pr Μεταλλεῦςι coniecit Falekenburg || 21 κύλικα μόνον μέλαν à. L κύ- 

Mkac οἴνου Athen VI 269 C || 23 τρυγηπός II | cákkoc AB II || 24 "ιλιτήρ L εἰ- 

ληςτήρ F || 28 ὥςπερ ἐκ τροποίιον II Ed pr | cóxoc CL | 26 παίοντι CL | éZe- 

ueiv Ed pr àveueiv CL ἕνα(υ)μοι II 

2 ópyac] VI 14 Phot Hes | 7 vd ad X 23 || 10sqq VI 19 || 11 ápócrixoc, 
ἀρυςτήρ ἔφηβος Schol Aristoph Vesp 855 Suid Et M 151. 2 Hes s ἀρυςτήρ et 

ἀρύετεις et ἀρυςτίχους (ubi etiam ἔφηβος) | 12sqq λεπαςτή] VI 19 et 95 Athen 
XI 485A Phot Hes cf Nauck Aristoph Byz p 220 || 15.16 γευςτήριον] VI 99 
X 172 || 28 cáxoc] III 155. Ael Dionys ap Eustath 940.18 — 206.2 Sehw Phot 

Ccákoc: οἱ ᾿Αττικοὶ Aéfouci διὰ τοῦ ἑνὸς x. Moeris p 209. 27 || 24 ὑλιςτήρ] Phry- 

nich Ecl 303 Lob ὑλιετήρ᾽ τρυγοιπὸν τοῦτο καλοῦςειν oi δοκίμως διαλεγόμενοι 

14" 

15 



T1 

18 

19 

212 Βιβλίου [΄ 76—79 

πολλοὶ βάποϊκοτταβίζειν καλοῦςειν, εὐτρεπιςτέα τούτῳ λεκάνη τις ὑπο-" 
ῥδέξαςεθαι τὸ ἐπαναπλέον τοῦ ποτοῦ καὶ γὰρ ἵνα ἐξεμοῦει, καὶ τοῦτο! 
λεκάνην ὠνόμαζον, ὡς Κρατῖνος μὲν ἐν “Ὥραις ἔφη (I p 89.251 Ko)! 

ὑμῶν βδελυγμία δε 1ἢ exeut 

πτερὸν ταχέως τις καὶ λεκάνην ἐνεγκάτω." 

ὑᾷβΠΠολύζηλος δὲ ἐν Δημοτυνδάρεῳ (I p 191. 4 Ko)! 

λεκανίῳ γάρ" 
πρῶτον μὲν {έν Ἰαπονίψεις,"} 

l'éve£eueic, ἐνεκπλυνεῖς,"} 
[έναποβάςεις κυανία."} 

(cre καὶ λεκάνιον τουτὶ τὸ ἀγγεῖον κλητέον. ἔξεςτι δ᾽ αὐτὸ καὶ λέ-"} 
ἤβητα καὶ λεβήτιον καλέςαι. καὶ «κάφην {εῖπεν έν τῷ ᾿Αναγύρῳ 
PPPApicropávnc (fg 49)" καὶ ἡμιςκάφης δ᾽ ὡς ἐν τι ἐμποδιλονίων""} 

ὑ ἐμοῦμαι. "11 
ταὐτὸν δ᾽ ἄν τις εἴποι τοῦτο καὶ περὶ ἐκείνου τοῦ εκεύους U^ 

τοὺς πόδας ἐναπονιπτόμεθα᾽ λεκάνην τε γὰρ αὐτὸ ὀνομαςτέον καὶ 

λέβητα, Ὁμήρου εἰπόντος͵ (τ 3586) 

ῦγρηῦςε δὲ λέβηθ᾽ ἕλε παμφανόωντα, ""} 

τῷ πόδας ἐξαπένιπτε.""} 

βέἔξεςτι δὲ καὶ ckágnv ὀνομάςαι κατ᾽ Αἰεχύλον που ckágnv εἰπόντα! 

έν Cicógu (fg 225) 
Büxoi νίπτρα δὴ χρὴ θεοφόρων ποδῶν φέρειν.""} 

ἱ λεοντοβάμων ποῦ «εκάφη χαλκήλατος; 1; 

Βιἰ καλεῖται μέντοι καὶ ποδανιπτὴρ [o5 παρ᾽ Ἡροδότῳ (II 172) μόνον" "} 

ῥάἀλλὰ καὶ ἐν Διοκλέους Βάκχαις" (I p 766.1 Ko) 
2^ 

pPóbpía Tic ἢ χαλκοὺς [mobavurrp] (61 λέβης. 

il'lró δὲ ἀπ᾿ αὐτοῦ ὕδωρ νίπτρον ἢ λούτριον] ἢ ποδάνιπτρον, dc ἐν"} 

ti "Houciv. (fg 306) ᾿Αριετοφάνης λέγει." icréov δὲ ὅτι τὴν λεκάνην ἣ 

ἱπέλλην οἱ τραγῳδοὶ (adesp 595) καλοῦειν, oi δ᾽ Αἰολεῖς πελίκαν, 
ἱμάλιετα τὴν ξυλίνην, ἀπὸ τοῦ πεπελεκῆςθαι ἵνα δὲ ἀποπλύνεται ἣ 

ἵἱτὰ ἐκπώματα, ὁλκαῖον, τάχα δὲ καὶ λουτήριον.ἢ τὸ δ᾽ ὑπόθημα αὐτοῦ 

τάχα καὶ ὑπόςτατον κλητέον, ὡς ἐν τοῖς Δημιοπράτοις εὑρίεκεται 

4 μον II βδίμα Ἐν) ἐλυγμ᾽ ἔχειν II. || 6 ἐν μιμω(ο Ε) τυνδάρεω II | 9 ἐκπλυ- 

νεῖς 1, ἐνεκπλύ(η S)cec II. || 13 ἐνποδολ. F || 16 ἐναπονιπτέον II || 26 ὁ etiam 
Ed pr quae sicut F οὐ 24 — 105. 26 om | 27 ἢ λούτριον  πλυτήριον F | 29 πέλ- 

Mv CL | πελικᾶν FL πέλυκα A πέλικα BC || 30 πεπελεκικέναι F | ἀποπλύ- 

νεται F 

3sqq λεκάνη] Phot λεκάνη et λέκος | 29 πέλλην] cf Athen 498 CD | meM- 

xav] Phot Βοιωτοὶ v. ξυλίνην λεκάνην Hes 
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τοὔνομα ἐπὶ πάντων ὑποθημάτων, ícuc δὲ xai καθ᾽ Ὅμηρον ὑπό- 

κυκλον, εἰπόντα (ὃ 31) 

xpucéa δέ cp' ὑπόκυκλα ékácru πυθμένι θῆκεν. 

τὸν δὲ πυθμένα καὶ πύνδακα ἄλλοι τε καὶ Φερεκράτης ἐν Λήροις "ἢ 

5 (1 118. 105) 

10 

15 

20 

2 

ῇὐλαβοῦςα μὲν τῆς χοίνικος τὸν πύνδακ᾽ eicéxpoucev.']] 

I"Apicropávnc γοῦν ἐν Δράμαειν ἢ Κενταύρῳ (fg 210) "ἐκκρουςα- "ἢ 
μένους τοὺς πύνδακας᾽ eipnkev,]. τὴν δ᾽ ἀπύθμενον κύλικα ἐν" 
Τριπτολέμῳ (ζοφοκλῆς (fg 554) ἀπυνδάκωτον ὠνόμαεεν "ἢ 

᾿βἰαάπυνδάκωτος οὐ τραπεζοῦται κύλιξ."Μ} 

Ἡ δὲ ὑποκειμένη τοῖς ὄψοις τράπεζα καὶ τρίπους ἂν καλοῖτο᾽ 

[εΐρηκε γοῦν ᾿Αριετοφάνης ἐν Τελμιςςεῦςει (fg ὅ50}} 

[καὶ πόθεν ἐγὼ τρίπουν τράπεζαν λήψομαι;"} 

καὶ ἐν ᾿Εκκληςιαζούςαις (144}}} 

[καὶ τὼ τρίποδ᾽ ἐξένεγκε καὶ τὴν λήκυθον." 

εΐρηνται δὲ οἱ τρίποδες καὶ παρὰ Ξενοφῶντι ἐν τῇ 'Avofácer] 

ΕΠ 3. 21), ὥςπερ καὶ τριπόδια, ὼς ἐν Ἱπποκόμῳ Μενάνδρου (fg 250) }} 

τὰ δ᾽ ἐκ μέεου τριπόδιαϊ καὶ τραγήματα." 

τὸ δ᾽ ἐπίθημα τοῦ τρίποδος κύκλον καὶ ὅλμον προεήκει καλεῖν, ἐπεὶ 

βκαὶ τοῦ Δελφικοῦ τρίποδος τὸ ἐπίθημα, d ἐγκάθηται fj προφῆτις, 

οὅλμος καλεῖται, ὡς τὰ uéca τοῦ ἐμπύρου τρίποδος γάετρα καθ᾽ Ὅμη- 

E 

pov (u 25), έν δὲ τοῖς Δημιοπράτοις xoi τράπεζά τις μονόκυκλος 
ῥπέπραται. xoi μὴν καὶ τὰ ἐπιτιθέμενα τοῖς Tpímoci τράπεζαι κα- 

λοῦνται, καὶ μαγίδες, [ῥὅετις χρῆςεθαι βούλοιτο τῷ ὀνόματι κυρίως ῥη-" 

βθέντι ἐπὶ τῆς μάκτρας ἢ ἐπὶ τῆς τὰ ἱερὰ δεῖπνα ἢ τὰ πρὸς Oucíav!] 

βφερούεης, ὧς παρὰ (οφοκλεῖ (fg 668) εἴρηται "Pràc'j '€xoraíac μα-"} 

βγίδας δόρπων.᾽ Κρατῖνος δ᾽ ἐν Βουείριδι (I p 19.21 Ko) εἴρηκεν" 

Pó βοῦς ἐκεῖνος xfj μαγὶς καὶ τἄλφιτα." 

1 ἐπὶ] ὑπὸ II | ὑποςτημάτων II | 4 λύροις L || ὁ ἐξέκρουςεν Kaibel | 
7 τοῦν ἐν Ed pr μὲν γὰρ II || 9 ἀπενδύκοτον II | 10 ἀπυνδάκοτος II || 9 et 

10 ἀπονδάκοτον Ed pr, corr ex Hes || 15 τὸν τρίπουν δ᾽ ἐξ. II Ed pr | 18 πράγματα 
II Ed pr || 20 προςεκάθηται II || 24 κυριω(ο)θέντι II Ed pr || 26. 27 μαγίδος δόρπον 

II Ed pr 

1 vd ad X 23 | 9 ἀπυνδάκωτος] — Hes || 11 τρίπους] VI83 Athen 49 | 

29 vd ad X 23 | 24 μαγίδες] ΥἹ 88 Phot. Ex Aristoph Byz (m. τ. ὑποπτευομένων 

μὴ εἰρῆεθαι τ. παλ. Fresenius p 115) fg 52 Nauck ap Eustath 1761 et 1627.43 

Cf Helladium in Phot Biblp 871 μαγὶς δὲ ἀντὶ τῆς τραπέζης Αἰγύπτιον δόξει καὶ 

παντελῶς ἔκθεεμον. Ἐπίχαρμος δὲ ὁ Δωριεὺς καὶ Κερκίδας ὁ μελοποιὸς ἐπὶ τῆς 

αὐτῆς διανοίας ἐχρήςατο τῇ λέξει καὶ μὴν καὶ ὁ ᾿Αττικὸς (ζοφοκλῆς 

81 
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914 Βιβλίου [΄ 82—85 

παρὰ μέντοι Ἐπιχάρμῳ ἐν TTóppa. ἢ Προμηθεῖ (fg 118 Kaibel) καὶ 

κατὰ τὴν ἀνθρωπίνην χρῆειν εἴρηται, κύλικα μαγίδα Aoxvov."] εκεύη 

δὲ τραπεζῶν τὰ πρὸς τροφῆς ὑπηρεείαν κύκλοι, τεύχη, χεύματα, κοῖλοι 

πίνακες, πίνακες ἢ ἐκπέταλοι ἢ ὕπτιοι ἢ κυκλοτερεῖς, καί που καὶ 

πινακίςεκοι τινὲς ἰχθυηροί. ['Apicropávnc δ᾽ ἔοικε διαιρεῖν τινὰς ἀπύ-" 

ρους [καὶ ἐμπύρους δ πινακίεκους, ὡς ὅταν φῇ ἐν Τελμιεςεῦει (fg 532)] 
P"mvaxíckov ἄπυρον ix0unpóv."] τάχα δ᾽ εἴποι τις ἂν καὶ πινάκια᾽ 

οὐ φαῦλον γὰρ χρῆςεθαι τούτῳ τῷ ὀνόματι. ἐπὶ μὲν γὰρ τῶν ὀψο- 

φόρων εκευῶν οὐ μέμνημαι παρά τινι εὑρών, ἐπὶ δὲ τῶν παρὰ ζῳ- 

γράφοις "Icokpárouc εἰπόντος (XV 2) τὰ πινάκια, οὐδὲν κωλύει ὑπο- 

xópicua τῶν πινάκων εἶναι ἐδοκοῦν τοὔνομα κατὰ τὴν ὑπὸ τῆς cuv- 

ηθείας γνῶειν eic xpfjciv ἐλθεῖν, ἐπεὶ καὶ οἱ πίνακες αὐτοὶ οὐ μόνον 

τὸ ὑπὸ τοῖς ὄψοις δηλοῦςειν ἀγγεῖον, ἀλλὰ καὶ δέλτον παρ᾽ Ὁμήρῳ 

(Z 169) καὶ ς«ανίδα ἄλυτον καί που καὶ τὰ τῶν ζῳγράφων πινάκια, 
ὡς καὶ ἐν τοῖς Δημιοπράτοις ἔςτιν εὑρεῖν, "xoi πίναξ ποικίλος ἀπ᾽ i5. 

ὀροφῆς, καὶ πίναξ ἕτερος γεγραμμένος. ἐκεῖ δέ mou καὶ πίνακες μα΄ 

ζηροὶ πέπρανται, ἐν δ᾽ {{᾿Αντιφάνους ἢ) ̓ Αφροδίτης Γοναῖς (II p 33. 
55.8 Ko) καὶ πινακίεκιον ἔςτιν εἰρημένον. τοῖς δ᾽ ἀγγείοις προς- 

ἀαριθμητέον λεκάνας λεκάνια ['LAexavibio "ἢ ὑλεκανίδας λεκανίεκας, κά-Ἡ — 

ναςτρα, [μαζονομεῖα, ['Prà μὲν uoZovoueia']] ᾿Αριετοφάνους εἰπόντος ἾἿ so 5 

Ley Ὁλκάει (fg 417), ῥτὰ δὲ κάναετραΊ τοῦ morjcovroc τοὺς Kepouéac]  — 
οὕς τινες Ἡειόδῳ (Homeri vita Herodotea p 17. 22 Wilam) προς-" 
βνέμουειν᾽ λέγει γοῦν! 

βεῦ δὲ περανθεῖεν κότυλοι καὶ πάντα κάναςτρα “ἢ 

γίνεται δ᾽ οὐ κεράμεα μόνον Ρβάλλὰ καὶ ἄλλης ὕλης, ὥςπερ oi κό-""} ss — 
ββτυλοι ὅτι καὶ ἀργυροῖ ἐγίνοντοϊ, ἱκανὸς μηνῦςαι ᾿Αριετοφάνης ἐν 

Βαβυλωνίοις εἰπὼν (fg 71) j 

δεῖ διακοείων δραχμῶν." — Ἧ 
πόθεν οὖν γένοιντ᾽ ἄν; --- τὸν κότυλον τοῦτον φέρε." EL 

τὰ μέντοι κάναετρα φελλώδεις τινὲς πινακίεκοι εἶναι δοκοῦειν, ᾿ ἀφ᾽ ἢ so 
2^ qv καὶ τὸ ἐκκενῶςαι ἢ ἐκπιεῖν κανάξαι λέγουςι καὶ ἐκκανάξαι, duc] — —- 

1 πυρκαεῖ F Ed pr -αιὰ S | 4 ἐκπίτταλοι À. || 9 οὐκ oib' εἰ μέμνημαι ΠῚ |  — 
9.10 v. τῶν ζωγράφων II || 11 δοκούντων II || 11. 12 ἀπὸ T. cuvouciac II | χρῆτιν —- 

καὶ γνῶειν eic xp. €. II Ed pr ἢ 18 ἐπὶ II Ed pr || 24 ἔν τε περανοεῖεν κοτύλω II.— — 

μελανθεῖεν Herodot μαρανθ. Suid | xávacrpa] μάλ᾽ ἱρά Herodot || 28 xepa- 
ueoüv II || 29 m. àv y. ἄν C | γένοιτ᾽ II | φέρει II. 

2 κύλικα p. À.] VI 88 Hellad in Phot bibl 553 B 10 Eustath 1761.34 (ex Aristoph 

Byz) || 7 ἄπυρον πινακίεκον] BA 14.22 || 14 cavíc] I 76 || 20 uaZovoueia] VI 87, 

Phot Hes Moccuvixà μ. | 25.26 xóruAoc] Athen 478 C 
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(xoi Εὔπολις ἐν τοῖς Φίλοις (I p 332.272 Ko) [rv δ᾽ αὐτὸς ἐκκανάξει.᾽"}} 86 
[év δὲ τοῖς Δημιοπράτοις οὐ xávacrpov μόνον ἀλλὰ καὶ xávucrpov]? 

᾿ξεὑρίεκομεν. ἐμβάφια, λεκάνια, τρύβλια, ὀξύβαφα l'óEvBágia']: οὐ yàp? 

ἱμόνον ἐπὶ τῶν κοτταβικῶν εἴρηται τὰ ὀξύβαφα, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῶν eic? 

5 ἱτὴν ἐδώδιμον χρείαν, ὡς ἐν Ὄρνιειν ᾿Αριετοφάνης (361) 

[f'ó£óBagov ἐντευθενὶ προςεθοῦ λαβὼν ἢ τρύβλιον," 

iil'xàv ταῖς Φρυνίχου Μούςαις (I p 319.34 Ko)? 

ἱ κὰν ὀξυβάφω {[χρεῖεθαι 1. τρεῖς χοίνικας ἢ δύ᾽ ἀλεύρων."}} 

ἱ καὶ λεκίδα δὲ ᾿Ἐξπίχαρμος εἴρηκεν ἐν Ἥβης γάμῳ (fg 10 Kaibel): 

-10 ἰ'λεκίδα κἐμβάφια δύο, ἐν δὲ (κίρωνι (126) καὶ πηλίνων λεκίς᾽ ἐν"}ῇ 87 
ἰδὲ τοῖς Δημιοπράτοις λέκος εὑρίεκομεν, Ἱππώνακτος (PLG Π|}} 

ἣβρ 481. ὅ8 B) εἰπόντος "ἢ 

ἱκἄλειφα ῥόδινον ἡδὺ καὶ λέκος πυροῦ." 

ἵ Ἱπποκράτης δὲ ἐν τῷ πρὸς τὰς Κνιδίας δόξας λεκίεκον εἴρηκεν."} 

15 [[/ràc δὲ παροψίδας, fj μὲν πλείετη χρῆςεις ἐλέγχει τοὔνομα ἐπὶ μάζης} 

LE) ζωμοῦ τινὸς ἢ ἐδέεματος εὐτελοῦς, ὃ ἔετι παροψήςαεθαι, τεθέν ^1? 

βού μὴν ἀλλὰ κἀπὶ τὸ ἀγγεῖον ἑλκτέον τὴν κλῆςιν᾽ οὐ γὰρ ἄχθομαι" 88 

τὰ εὐυνήθη τῶν ὀνομάτων, κἂν παρά τινι τῶν ἧττον κεκριμένων" 

εὕρω, παράγων εἰς xpfjciv, ἐπειδὰν ἔχω τὴν πρὸς τὸν εἰπόντα ἀπο-" 

20 Ῥςτροφήν. τὸ μὲν γὰρ ἐν τῷ. Μεταγένους Φιλοθύτῃ (I p 108. 14 Ko) 

pct ἄν" 

ῥπολλαῖει παροψίει καὶ καιναῖς εὐωχήεω τὸ θέατρον!" 

οῖδ᾽ ὅτι ἔετιν ἀμφίβολον΄ τὸ δὲ ἐν τῇ ᾿Αντιφάνους Βοιωτίᾳ (II p 36.7 

60 Ko) cagécrora ἐπὶ τοῦ ἀγγείου écriv εἰρημένον," 

35 καλέςεας τε maparí0nciv: ἐν παροψίειν" 

βολβούς." 

[καὶ κυλίχνας δὲ ἀγγεῖον ὀψοφόρον ἐν Τατηνιεταῖς δόξειεν ἂν ᾿Αρι-"} 

βετοφάνης λέγειν εἰπὼν (fg 498)'] 

τὸ δ᾽ ἔτνος ἐν ταῖς κυλίχναις τουτὶ θερμὸν καὶ τοῦτο παφλάζον." 

30 Pxoncréov δὲ xoi μυςτίλαις ἢ μυςτίλοις ἢ γλώτταις ἢ μυςτι-"} 89 

2 xavaucrpo(u) IG. I Suppl p 178. 277 d. 11 — IG ed min 330. 11 cf Herm 

XXIII 398 | 3 Aexávia B λεκάρια AC IT cf VI 85 | 4.5 κἀπὸ τῶν τὴν ἐδωδίαν 
x. F | 6 πρόεθοι L | 9 λεκίνδα C | 17 κἀπὶ] καὶ II | λεκτέον θυηλίςιον II | 

21 κἂν II | 22 πολλαῖς II | κεναῖς θυηλίςη(ω F)II | 25 καλέςαςθαι παρ. II | 

27 x. ἀγ. παροψωφ. II | 29 τουτὶ παμφλ. II 

2 kávacrpov Phot Hes vd ad X 23 | 9 Aexic] Hes || 14 Aekícktov sie in 

Hippocrat de victu in morbis acutis p 407.8 et p 30 | 20—23 Athen 459 C | 

22—926 mapowyic] Athen 367 F | 27 κυλίχνη Hes 
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Ῥλαρίοις ἢ κοχλιωρύχοις ἢ λιςτρίοις, καὶ μαχαίρᾳ ἢ μαχαιρίῳ ἢ μα- 

βχαιρίδι. f| μαχαιρὶς μὲν γὰρ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἐπὶ τῆς κουρίδος᾽ ἀλλ᾽" 

l'órav Φερεκράτης ἐν Κραπαταλοῖς φῇ (I p 168. 82}} 

l'uaxoiptó" ἀρ᾽ ἐνέθηκας; --- οὔ. --- τί μ᾽ εἴργαςαι;"} 

βάμάχαιρος ἐπὶ βόεια νοςτήεω κρέα," 

άνὴρ γέρων ἀνόδοντος,"} 

ἀπὸ τῆς μαχαίρας {τῷ μαχαιρίῳ!" καὶ τῇ μαχαιρίδι xpncréov: ἐν δὲ 

τοῖς Δημιοπράτοις εὑρήκαμεν μαχαίρια ἐλεφάντινα καὶ ἐμαχαίρια] 

κεράτινα. 

καὶ χέρνιβα δὲ καὶ λέβητας καὶ πρόχους καὶ χερνίβιον, άναγκαϊῖα"} 

l'xoi ταῦτα, ἐκ τῆς παρ᾽ Ὁμήρῳ (Q9 304) χρήςεως,} 

χέρνιβα δ᾽ ἀμφίπολος πρόχοόν τ᾽ ἐν χερεὶν éyouca.!] 

ῥητέον δ᾽ αὐτὸ καὶ χειρόνιπτρον, [ Εὐπόλιδος εἰπόντος (év Κόλαξι") 

ῬᾺ p 305. 168) 'gpoübov τὸ χειρόνιπτρον.᾽ ἢ] oic ἐπακτέον καὶ 
ςπόγγους καὶ ςπογγίας. ἐπὶ δὲ τούτοις κανᾶ had κάνητα [ καὶ κα- 

γήτια. καὶ κανίεκια μὲν Φερεκράτης ἐν "Hpwav εἶπεν (I p 133.12 Ko)']] 

δ᾽ κάνης δὲ τῆς κοίτης ὑπερέχειν μοι δοκεῖ "|^ 

Αριςτοφάνης δ᾽ ἐν μὲν ᾿Αχαρνεῦει (Ὁ) κάνητος, ἐν δὲ Γηρυτάδῃ "ἢ 

PO(fg 160) “ἄλλος δ᾽ eicépepe πλεκτι κανιςκίῳ ἄρτων περίλοιπα θρύμ-"}"} 
ματα. καὶ ῇ κανοῦν δὲ ἀρτοφόρον. ('Petmoic àv (koi| κίςτην" 

POMONA [ὅθεν xoi (Z 16) 

μήτηρ δ᾽ ἐν κίετῃ ἐτίθει περικαλλέ᾽ ἐδωδήν." 

καί που καὶ κοίτην, ὡς ἔν τε τοῖς Βάπταις Εὐπόλιδος (I p 276. 16 Ko) 

ἀλλὰ τὰς κοίτας γ᾽ ἔχουει πλουείως ςεεαγμένας, 

καὶ ἐν Φερεκράτους Μυρμηκανθρώποις (I 180. 122 Ko) 
3^ «V 

ἱ ἀλλὰ xoi τὰς κοίτας oi ἐν ἐμοῖν ἀποβανθ᾽ à μέλλομεν} ἢ 

ἱῇαριετῆςιν."Μ}7 

8 Κρεπατάλλοις € || 4 μάχαιραν ILC, corr Kaibel e12 | ἄραι IL | 5 βοῆ ἀνα- 
ς«τήςω II | 7 ἐπὶ τ. u. Kaibel | cf IL 96 | 10 λέβητες II. λέβητα x. πρόχουν C | 
12 sic CL mp. θ᾽ ἁμὰ x. II cum Hom cdd || 14 ἀπακτ. II | 15. 16 κανιτὰς (om F) 

καὶ κανίτια II | 16 sie S μὲν ἐκράτηςεν "Hp. F μὲν Κράτης ἐν "Hp. Ed pr | 

17 solII, deest in Ed pr | 18 sic Ed pr κόνητος S κάνιτος F κανοῦν Bekker || 

19.20 sic Ed pr θρέμματα II | 22 ἐτίθετο II | 23 κύτην F || 24 xoi τ. x. οὐκ 

éxyouct AB | ἀλλὰ xai T. (Οκοπὰς éyoucv ὡς ce. (eicay. S) II || 26 καὶ κοίτας 
(κύτας F) τὰς ἐν ἐμοί. ἐν δὲ τῇ luvoc ᾽Αλκ. — p 217. 1 Ed pr 

1.2 μαχαιρίδες] II 32. X 139 Phot (Εὔπολις) Moeris p 203.13 Β Herodian 

Piers p 466 Thomas M p 600 Ammon p 90 | 13 χειρόνιπτρον] Athen 408€ | 

15.16 κάνητα κανήτια] VI86 | 16 κανίεκια] VIL 176 Atben VI 229 D || 20. 21 κίετη 

Aristoph Ach 1098. At cf Kock Mus Rh XXX 414 | 25 — VII 176 
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μέν δὲ τῇ Ἴωνος ᾿Αλκμήνῃ (fg 7) ὃ eic τὴν τῆς τροφῆς παραςκευὴν"} 99 

θύλακος cóáyn ὠνόμαςται. καὶ ςπυρίδα δὲ ὀψωνιοδόκον πλεκτὴν" 

Pidyuv'] cxoivov ἐν ᾿Αμφιάρεῳ ᾿Αριετοφάνης (fg 84) ἔφη ἐν δὲ! 

I"Axapveóct (453 sq.) crupíbiov, ὃ xai πλέκος εἴρηκε παρατραγῳδῶν." 

5 [καὶ τὰ μὲν τῶν fjucuáruv ἀγγεῖα ἐρεῖς κυψέλας, ó£íbac, xai] 

τὴν ἐλαιηρὰν émíyuciv, ἣν Εὔπολις (I p 359.384) μακρὸν χαλκίον" 
ώνόμαςεν. καὶ ᾿Αριετοφάνης δ᾽ ἐν ᾿Αχαρνεῦειν (1128) βἔφηΝ 

ἐβκατάχει có, παῖ, τοὔλαιον ἐκ τοῦ χαλκίου.ἢ"} 

PPró δὲ ὄνομα fj émíyucic. εἴρηται ἐν ᾿Αριετοφάνους Δαιταλεῦειν" 

^30 (fg 214): ἐν δὲ Τατηνιςταῖς (fg 511) ὠνόμαεταί τι καὶ μελιτηρὸν" 93 

ἄγγος. εἴποις δ᾽ ἂν καὶ τὴν ἡδυςματοθήκην κυμινοδόκον, Nixoyxóápouc!] 

l'eimóvroc (év Γαλατείᾳ (I p 170.2 Ko)'i^] 

βεοφαῖς παλάμαις τεκτόνων εἰργαςμένον,""} 

πόλλ᾽ ἐν αὑτῷ ἱλέπτ᾽ ἔχον καδίεκια 1} 

15 ῥκυμινοδόκον,"} 

PH καὶ κυμινοδόκη [1 ἑκαὶ κυμινοθήκη ἐτῶν εἰρημένων ἐετίν. xoi κυμι-" 
βῥνοθήκη δ᾽ ἐν τοῖς Δημιοπράτοις, ἐν δὲ τῷ τοῦ Γελῴου ᾿Απολλο-" 

δώρου Γραμματειδιοποιῷ (III p 279. 2 Ko) κυμινοδόκη "] 

μεταξὺ τῶν λόγων Poé^, τουτί μοι δοκεῖ! 
20 Pxupuivobóknv, οὐ γραμματεῖον περιφέρειν." 

|. βεὶ δὲ ἐπὶ ταῖς ἑςτιάςεειν ἕν τι τῶν ἀναγκαίων [καὶ ἢ f ῥιπίς,"} 94 

- βεἴρηται μὲν ἐπὶ τῆς ῥιπιζούςης τοὺς ἄνθρακας ἐν ᾿Αχαρνεῦειν ᾿Αρι-" 

Pcropávovc (888)!] | 

τὴν écxópav μοι δεῦρο καὶ τὴν ῥιπίδα," 

56 οὐδὲν μὴν κωλύει καὶ ἐπὶ τῆς τὰς μυίας ἀποςοβούςης καταχρῆςθαι" 

βτῷ ὀνόματι καίτοι καὶ τὴν μυιοςόβην ἔν τε ταῖς Μενάνδρου Φιλαδέλ -" 

βφοις (fg 508 Ko) ἔςτιν εὑρεῖν καὶ ἐν ᾿Αναξίππου Κιθαρῳδῷ," (III p 501. 

1 Ko) 
Ῥμυιοςόβην λαβὼν παράετηθ᾽ ἐνθάδε." 

2 θήλακος ἄ(γ)η II | ówuv a δοκων πλ. II CL ὀψῶν πλ. Ed pr corr Kuehn | 

3 cxyowüv II | ἀμφιαραίω 1, ἀμφιαράω S | 4 πλεκτὸν II ΟἹ, πλέκος Aristoph 

edd | 7 "Ap. ἔνακερμα II || 8 ἐν τῷ χαλκίῳ ἐνορῶ γέροντα Aristoph | 10 μελιτή- 

piov CL cf Cobet | 11 ἀγγεῖον II | τ. ἡδ. μηνοθήκην Π || 18 τέκτονος Ed pr | 

14 ἔχων II | 16 κυμινοδόχην Ed pr || 18 γραμματοποιῶὼ II C | κυμινοθήκη II | 

19 τοῦτο εἶναι μοι Π | 20 κυμινοδόκει C | κυμινοθήκην οὐ γραμματῶν II éumepi- 

φέρειν C || 21 ἑςτιαῖς II || 26 ἀναςοβ. CL | 26 τοῖς II | 29 X. crn(a L)6nm CL 

2 cávn] Phot ςάγη qepécpioc. τὴν πρὸς τροφῆς παραςκευὴν θύλακον Hes 

«αγίς ἢ 6 μακρὸν χαλκίον] — VI 103, Hes || 9 éntyvac] X 109 || 16 κυμινοδόκος] 

Athen 476 EF || 26 uuiocógn] Athen 484 D 
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ἐΠροςαριθμητέον δὲ τούτοις καὶ τὰ τοῦ] μαγείρου «ςκεύη, χύτρας 

'χυτρίδια χυτρίδας — ᾿ζετραίαν δὲ τὴν χύτραν οἱ Θρᾷκες ἐκαλοῦςι — 

λοπάδας λοπόδια, ἐχίνους ἐχινίεκους, χαλκία χαλκίδια, ἐςχάρας, I βέςεχά-" ἢ 

ἔβρας] ἰχθυοπτρίδας, ἐεχαρίδας, λέβητας λεβήτια λεβητάρια, ὀβελοὺς 

lxoi ὀβελοὺς) βουπόρους xai ὀβελίεκους, ὼς ᾿Αριετοφάνης ἐν ᾿Αχαρ-ἢ 

βνεῦειν (10075 

φέρε τοὺς ófeMickoucH, ἵνα πήξω τὰς κίχλας" 

ἐν δὲ τοῖς Δημιοπράτοις γέγραπται καὶ ἄρτημα ὀβελίεκων. xoi κρα- 

τευτὰς δὲ καὶ κρατευτήρια ἐρεῖς, [καὶ ὡς ἐν τοῖς Δημιοπράτοις ἔςτιν" 

βεύρεῖν, μολυβδοκρατευτάς. τὰ μὲν οὖν δημιόπρατα, οὐ μόνον ToU-! 

νομα παρ᾽ ᾿Αριετοφάνει ἐν τοῖς Ἱππεῦειν ἔςτιν (103}} 

l'éníracra λείχων δημιόπραθ᾽ ὃ Báckavoc,'T 

ἀλλὰ καὶ παρὰ τοῖς ἄλλοις ἢ κωμῳδοδιδαςκάλοις (III p 537.172 Ko) 
πρὸς δὲ καὶ Λυείᾳ λόγος éctiv ὑπὲρ τῶν δημιοπράτων πρὸς Εὐ-"} 

βθίαν (p 187.99 Tur) ἐν δὲ ταῖς ᾿Αττικαῖς ςτήλαις, oi κεῖνται ἐν" 
[P'€Aeucivi, τὰ τῶν ἀςεβηςάντων περὶ τὼ θεῶ δημοείᾳ πραθέντα ἀνα-" 

βγέγραπται᾽ ἐν αἷς ἄλλα τε πολλὰ εκεύη écriv ὠνομαςμένα καὶ μο-"} 

βλυβδοκρατευταί᾽ ἱκαὶ Εὔπολις δὲ ἐν τοῖς Κόλαξιν (I p 305.171) ἔφη" 

ἱωμολυβδίνους κρατευτάς." 
ἱῤῥτῶν δὲ μαγείρου εκευῶν καὶ κοπίδες καὶ ςφαγίδες, καὶ coáj- 

ἵγιον, [p ὑποδέχονται τὸ αἷμα τῶν ἱερείων" τὸ γὰρ coóxrpov TÉ-Àj 

ἔβλους ὄνομα ἦν ἐπὶ τοῦ καταβαλλομένον ὑπὲρ τῶν θυομένων οὕτως ἢ 

ἱϊέπονομαςεθέν. μαγείρου δ᾽ écri εκεῦος [kal] τορύνη καὶ ἐόργηϊ, 

98 ἱξκαὶ εὐέργη [TO δὲ ῥῆμα τὸ τετορύνηκας écriv ἐν Εὐβούλου ΤΠαρ-"}ἕἔ 

ῥμενίεκῳ (II p 194.86 Κο). ἐκ δὲ τῶν εκευῶν καὶ) ἐτνήρυεις καὶ 
ἱζωμήρυεις, καὶ κρεάγρα καὶ ἁρπάγη καὶ λύκος καὶ ἐξαυεςτήρ, καὶ M-j 

ἵετρον [καὶ Jicrpíovh, ὅ τινες ταγηνοςτρόφιον, καὶ τάγηνον δέ. ἀλλὰ ἷ 

μὴν καὶ τήγανον ἂν ἔχοις εὑρεῖν εἰρημένον ἐν €thuciv Εὐπόλιδοςΐ 

uXI p 296.44 Ko), καὶ ἐν Τηλεκλείδου ᾿Αψευδέειν (I p 212. 10 Ko) 

2 ζιαίαν S ζοιαῖαν Ε' ζεταῦ΄ A ζεταίαν L | 4 ἐςχάριτας II || 5 βουπούρους 8 | 
1 κύχλας II | ἵν᾽ ἀναπείρω Aristoph edd | 8 ἄρτυμα A | 12 λιχῶν IL CL | 

14 δημοπράτων II | 15 κεῖνται] eiciv II || 16 '€Aeuciviu Bergk cf Dittenberger 

Herm XXIII 400 | τῶν θεῶν II || 17.18 μολύβδου κρατηταί II | 24 εὐαργή F | 

24.25 παρὰ uevícko F | 26 ἐξακτήρ A | 28 óAucv C ἰλιῶ (α A)cw AB 

3 ἐχῖνος] Hes || 8. 9 κρατευταί] Hom I 214 || 9 κρατευτήριον] VI 89 || 10 δη- 
μιόπρατα] Suid | 20 «ςφάγιον Hes | 23 τορύνη Aristoph Av 78 c sch | ἐόργη 

ἡ τορύνη Hes | 25 ἐτνήρυςις] VI 88 Aristoph Ach 244 Athen 114B (CéAeuxoc) 
Phrynich 69.9 Bor | 26 ἁρπάγη] Hes | 27 τάγηνον Aristoph Byz π. τ. ὑποπτευο- 

μένων μὴ εἰρῆεθαι τ. παλ. Miller mél 428 τάγηνον᾽ τὸ τήγανον cf Eustath 1862. 10 

βου τῷ ΠΡ τς τ τ τ Ὁ ΦΌΡΟΝ 

ΝΟΣ 

5 [Ὁ] 

ΕΣ ΣΟ RCM sS cat 
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ἱ τὰ δὲ τήγανα! }ῇ 
ἱβζέοντά cot μολύνεται."} ἢ 

ἱ ὑπόφαυλοι γὰρ [oi] ἐν Ἱπποκόμῳ Μενάνδρου (fg 251) τηγανιεμοί."}} 
[TO μέντοι ῥῆμα τὸ τηγανίζεςθαι écrtv ἐν ᾿Αποκλειομένῃ ἸΤΠοςειδίππου ἢ 

5 1(1Π| p 337. ὅ Ko)* ('kaírow τό γε δρᾶμα ᾿Αριετοφάνους Τατηνιεταί."}Π 
ἱτὸν δὲ καλούμενον χυτρόποδα ἔςτι μὲν καὶ λάςανα κεκλημένον eópeiv,j 
(fc Διοκλῆς ἐν Μελίτταις (I p 768. 8 Ko)? 

ἱάπὸ λαςάνων θερμὴν ἀφαιρήςω χύτραν 1 

.. ἔέν δὲ τῷ πρώτῳ τῶν ἹἹππώνακτος ἰάμβων (fg 15) εἴρηται xurpo-!1 
10 [| róbiov, ὥςπερ καὶ παρ᾽ Ἡειόδῳ (OD 750) 

l'uno ἀπὸ χυτροπόδων ἀνεπιρρέκτων βάφελόντα."}ἢ 

ἱβἀλλὰ τοῦτο μὲν ἕτερόν τι δηλοῖ." ὅταν δὲ Δίφιλος ἐν Ἐπικλήρῳϊ 
(II p 5583.41 Ko) λέγῃ *xórpov μέγαν παρὰ τοῦ μαγείρου, δῆλον ὅτι τὴν ἢ 

ἱχύτραν λέγει ἀλλ᾽ οὐ τὸν χυτρόποδα. εἰδέναι δὲ οὐ φαῦλον ὅτι χύτραϊ 100 

15 [koi φιλήματος εἶδος ἦν, ['ómóre τὰ παιδία φιλοίη τῶν ὥτων ἐπι-"}} 

ἱλαμβανόμενα᾽ ὑποδηλοῖ δὲ Εὔνικος ἐν ᾿Αντείᾳ (I p 781.1 Κο)} 

ἱβλαβοῦςα τῶν ὥτων φίληςον τὴν χύτραν."} ἢ 

LoU μὴν ἀλλὰ καὶ βαῦνον ἂν εἴποις τὸν χυτρόποδα, καί που καὶ ἀν- ἢ 

ἱθράκιον, ᾿Αλέξιδος εἰπόντος ἐν Λημνίᾳ (II p 345.134 Ko) 

20 καὶ μὴν παρῆν ἀνθράκιον ἡμῖν ἐν μέςεῳ" 
[εείεων τε [xoi] κυάμων μεετός "ἢ 

καὶ γὰρ ὁ ceícuv ἀγγεῖον ὦ κυάμους ἢ ἄλλο τι τοιοῦτον ἐνέφρυγον." 

καὶ μὴν Pkai'] écxápav εἴποις ἂν τὸ ἀνθράκιον τοῦτο, καὶ ἐςχάριον, "} 

᾿Αριετοφάνους ἐν Τατηνιςταῖς (fg 516) εἰπόντος ἐςχάρια, καί που! 

- 25 ['(fg 171) καὶ ἐςχαρίδα. ὁ δὲ (τράττις ἐν Ψυχαεταῖς φηεὶ (I p 121. 55}} 

πῶς ἂν κομίςειέ μοί τις 
θυμαλώπων [ioc μεςτὴν ἐεχάραν." 

καὶ εἰεὶν οἱ θυμάλωπες: οἱ ἡμίκαυτοι ἄνθρακες᾽ βού γὰρ ἂν εἴη πρὸς" 

τοῦ βιβλίου τοῦδε παραδηλοῦν ὅτι καὶ oi καλούμενοι τῶν ἀμπέλων" 

80 ἐπίτραγοι."} 

1.2 sic CL τυγανίζοντα F unde τήγανα cíZovra Hemsterhus cl schol Ari- 

stoph Ach 1158 | 11 ἐπὶ F ἀνεπυρέκτων F | 15 φιλοῖτο Charitonides | 16 ἀνίδι 
CL | 18 βοῦν AB || 20 x. u. π. μὲν à. F | 21 c. ται κυάμ. C | μεετόν IIL || 25 éc- 

χάρια iterum II | 28 ἡμίκαυςτοι L | 29.30 oí καλούμεναι τ. ἀγγέλων ἐπίγειοι TI 

6 Aácava] X 44 sq Phot Hes || 18 βαῦνος] VI 88 Hes Suid Etym M || 18.19 ἀν- 

θράκιον] BA 404. 9 Phot Suid cf Hes | 22 ceícwv] Hes | 23 écyópiov Phot 
Hes || 25 écyapic] Athen 642F ("AXe&c) || 28 θυμάλωψ] Spe Ach 320 Thesm 

129 Phot Hes || 30 ἐπίτραγοι] VII 152 , 

99 
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τῶν δὲ μαγειρικῶν {καὶ ἐλεόν, ξάνιον, ἐπίξηνον, τράπεζα μα- 

γειρική, ἣν οἱ νεώτεροι ἐπικόπανον᾽ écri δὲ τοὔνομα παρὰ Μενάνδρῳ ἐν 

102 Meccnvía (fg 33 Ko), ᾿ἡγεῖται μὲν ὅλως ἐπικόπανόν Pri. ἔτι δὲ μάκτρα, 
ckáqn, μαγίς, Pckagíc'], κάρδοπος, κάνεον. καὶ νεόκοπον μὲν κάρδοπον — 

Εὔπολις ἐν Αἰξὶν (I p 263.20 Ko) εἴρηκεν, ὡς ᾿Αριετοφάνης ἐν Cong 5 b 

(648) νεόκοπτον μύλην Μένανδρος δὲ ἐν Δημιουργῷ (fg 116 Ko) ληνὸν E] 

εἴρηκε τὴν κάρδοπον. ταὐτὸν δὲ τοῦτο καὶ Ovia καὶ àvrMa τὴν γὰρ 

«κάφην οὕτως ὠνόμαςεν ᾿Αριετοφάνης (év Εἰρήνῃ (18). καὶ) cxagíba 

δὲ ἐτὴν ckágnv| ταύτην ἐν ταῖς Ὃλκάειν (fg 417) ἂν λέγοι, cuvrá£ac — — 
108 οὕτω, 'ckagíbac μάκτρας.᾽ 'év δὲ τοῖς Δημιοπράτοις εὑρίεκεται «κκάφη 1 

μακρὰ καὶ ckóágm ετρογγύλη. τὴν δὲ θυΐαν καὶ θυΐδιον εἴποις ἂν xav — — 

“᾿Αριετοφάνην ἐν Πλούτῳ (110) λέγοντα᾽ καὶ ἴγδιν δὲ αὐτὴν κεκλήκαςει 

(ζόλων τε ἐν τοῖς ἰάμβοις λέγων (fg 39) 

ςπεύει δ᾽ οἱ μὲν ἴγδιν, oi δὲ είλφιον, 

οἱ δ᾽ ὄξος, 15 

koi ἔτι cagécrepov "Avripávnc Κοροπλάθῳ (II p 62. 127) 

γύναι, πρὸς αὐλὸν ἤλθες. ὀρχήςει πάλιν 

τὴν ἴγδιν. 

ἔετι μὲν οὖν ἴγδις καὶ ὀρχήεεως εχῆμα᾽ ὃ δὲ παίζων πρὸς τοὔνομα 

104 κωμικῶς ἐπήγαγε ἱτὴν θυΐαν ἀγνοεῖς᾽; τοῦτ᾽ écriv ἴγδις [f] Ovuía|. τὸ 

δὲ πύραυνον, ᾧ τοὺς ἐμπύρους ἄνθρακας κομίζουειν, εἴποις ἂν ἐμῇ 

δόξῃ καὶ πυρφόρον. 

μαγειρικὰ δὲ xoi κοπίδες [koi δορίδες καὶ μαχαιρίδες. ἢ ̓ Ἄρι-" 

Ῥετοφάνους γοῦν ἐν Ἱππεῦειν (410) ó μάγειρος λέγει ἱμαχαιρίδων τε!} 

Ῥπληγάς,᾽ ὥςπερ καὶ ἐν τῷ Γήραι (fg 138) ὃ αὐτὸς ποιητὴς εἴρηκεν" "} 
δ΄ κοπίδι τῶν μαγειρικῶν.᾽"} ἐκ δὲ τούτων καὶ τυρόκνηςτις, ἣν ἱ καὶ 

τ 0 

5 

1 ἔλαιον edd Ed pr corr Seber | 8 ἐν γυναιξὶν II | 5.6 ἐν qn& veóxo- 

πον II | 6 ὕλην ABC || 10 καφίδας μάκτραν II | 11 μακτρὰ II | τὴν δ᾽ εὐθεῖαν 

ABCL τ. δὲ θυείαν II | 12 πλούτωνι BL | ἴγδιον Ε' ἰδίαν S || 14 «πεῦ A ςπεύ- 

cióa B πευςῖ L πευειδ᾽ € λιτὶ (e F) Bov. II crreóbova Causaubonus | ἴγδιον II | 16 xo- 
λοπλάθῳ II xoupom. Α || 17 ópyncn AB || 19 ἴγδες II ἴγδη AB || 20 τὴν ἴγδην A 
ἴγδη B εἰ ἴδις L | θυεῖα II B | 21 πύρανον AB παρ᾽ αὐτῶν II || 22 πύργον II | 
23 xai κεμίδες kai xor. II ; 

1 éAeóv] Aristoph Eq 152 c sch Athen 173 A Hes Etym M | ἐπίξηνον] Aristoph 

Ach 8386 Suid Hes || 4 νεόκοπος — VII 22 || 6 Aqvóc] — VII 22 et 179 || 7 θυΐα] 
Aristoph Nub 666, νὰ ad 116 || 8—10 cxagíc] Phot | 16 ἴγδις] Athen XIV 629 F 

Phrynieh Ecl 164 Lob θυείαν λέγε, μὴ ἴγδιν, Sext Empir adv Grammat c X p 265 || 
21 πύραυνον] cf VI 89 || 23 κοπίδες δορίδες] VI 89 Ael Dionys ap Eustath 243.6 

— Hes Etm δορίδες Leguntur in Philippidis Κιθαρῳδῷ III p 300. 6 et Anaxippi 
Κιθαρῳδῷ (III p 301. 7) ap Athen 169 B | $opíbec] VI 89 Hes Etym M 284. 13 
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. ἐκύβηλιν καλοῦειν᾽ ὧν fj μὲν τυρόκνηςτις ἔςτιν ἐν ἸΤλάτωνος ἐὶ᾿Αδώ-! 
— [vit (Ip 602. 8 Ko) καὶ) ἐν ᾿Αριετοφάνους Αἰολοείκωνι, (I p 394 fg 1 Ko) 

ἰδοῖδυξ, θυΐα, rupókvncric, écxápa,! 

fj δὲ κύβηλις fév Φιλήμονος "Aprazouévu (II p 428. 13 Ko)! 

δ ἱδρῶ μαγείρου [xol κύβηλιν καὶ ckágnv.! 

προςονομαςτέον δὲ τούτοις καὶ πέλυκα καὶ δοίδυκα καὶ ἀλετρίβανον. 

γαςτρόπτης δὲ ἐν τοῖς Δημιοπράτοις πέπραται, καὶ δευτήρ, κοινὸν 

ἀρτοποιῷ καὶ μαγείρῳ [ckeüoc|, ἀπὸ τοῦ δεύειν ὠνομαςμένον. ἰἄβακαϊ 

ἴδ᾽ εἰ βούλοιό τι ἐτῶν τοῦ μαγείρου ! «κευῶν [ καλεῖν, ἔπροςεχρη-"} 

10 iPcréov cot Κρατίνῳ ἐν Κλεοβουλίναις λέγοντι (I p 39. 86 Ko)? 

ἐϊέπέδωκε βαλάνων ἄβακα τῶν ἐκ φιττέως."} 

καὶ ἀβάκιον ἐδ᾽ ἂν αὐτὸ εἴποις" [ég' ἑτέρου μὲν γὰρ εἴρηται ὑπὸ 

ἱΛυείου ἐν τῷ ὑπὲρ Καλλαίεχρου (fg 184), *uer' ἀβακίου δὲ xoi τρα-"}} 

iimeciou πωλῶν ἑαυτόν, χρῆςεθαι δ᾽ ἔξεετι τῷ ὀνόματι καὶ ἐπὶ τοῦ" 

156 ἱβόψοφόρου εκεύους, ὥςπερ xoi κακκάβην τὴν λοπάδα ἐρεῖς, ci-j 

ἱπόντος ᾿Αριετοφάνους ἐν (κηνὰς ῥκαταλαμβανούκεαις (fg 419}}} 

τὴν κακκάβην γὰρ xGe τοῦ διδαςκάλου."} ἢ 

ἱέν δ᾽ Εὐβούλου Ἴωνι εἴρηται (II p 177.38 Ko)? 

ἱτρύβλια [δὲ] καὶ πατάνια (koi κακκάβια ἐκαί ἢ 

30 ἱλοπάδιαϊ 

ἱῶς ἕτερον ὃν παρὰ τὴν λοπάδα τοῦτο τῷ εχήματι.ἢ καὶ] κάκκαβον ἢ 

ἰδὲ τὴν κακκάβην ἐκατὰ τὴν τῶν πολλῶν χρῆςιν᾽ ᾿Αντιφάνης κέκληκεν ἣ 

εἰπὼν [έν TTapactru (II p 85.182 Ko)? 

ixákkogov ἐλέτγω, 1Ἷ 

30 icU δ᾽ ἐἴεως,) ἂν εἴποις λοπάδ᾽. ἐμοὶ δὲ τοὔνομα ϊ 

ioter διαφέρειν, εἴτε κάκκαβόν Tiwec? 

ixoípouciv ὀνομάζοντες εἴτε είττυβον ;ἢ - 

ἱβκαὶ Νικοχάρης δὲ ἐν Λημνίαις (I p 113. 14) εἴρηκε κακκάβους.} καὶ ἢ 

ἔπατάνη δὲ καὶ πατάνιον τὸ ἐκπέταλον λοπάδιον, ὅ τινες koloOcu] 

1 κόβηλιν ABL semper | 3 θύα II | 6 πέλυκυν II πέλεκα ἃ | ἀλεκτρ. B 

ἐκλετρ. À | 8 οἴβακα AB || 11 φιττέως L φιλέως € μηγέως F φιλλέως Bentley || 
12 ἀβαύδιον F | 14 ἑαυτῶν C | 19 κακάβια L semper | 22 ἀριςτοφάνης F ἀντι- 

qUv Α || 24 λέγων CL || 25 xai (cuc δ᾽ ἂν F || 26 εἴη AL || 27 χαιρ. τινες óv. 

ABCL | ὀνομάζειν F | εἰπτυβον A | 29 ἐκπετάλων AB ἐκπέταλλον C 

1 κύβηλις] Phot Hes (Κρατῖνος) | τυρόκνηετις] VI 89 || 16 kaxxágn] Phry- 

nich Ecl 427 Lob ('Apicroq. ἐν Δαιδάλῳ) Aelius Dionys L (Eustathius) 177. 1 

Schw Athenaeus IV 169 C BA I 104.33 (Ἕρμιππος Anuóraiw)  Moeris 200. 11 B 

Phot Hes EtM 
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J 

ἱπατέλλιον, ῇ μὲν πατάνη Cógpovoc εἰπόντος ἐν Νυμφοπόνῳ")ῇ 

14(13 Kaib) *rraráva αὐτοποίητος,᾽ τὸ δὲ πατάνιον Εὐβούλου ἐν Κατα-"} ἢ 
ἱβκολλῶντι (II p 180. 41 Ko)! 

ἱ καὶ πνικτὰ (ικελικὰ πατανίων «εωρεύματα"}ῇ : 

ἱ καὶ ᾿Αντιφάνους ἐν Εὐθυδίκῳ (II p 49. 95 Ko) 5 

ifmoAómouc τετμημένος"} | 
(fév πατανίοιειν ἑφθός."} ἢ 

108 [I "AAe£ic δὲ ἐν ᾿Αςκληπιοκλείδῃ (II p 806. 24 Ko) πατάνια εἴρηκεν ""}} 
ἐβὲν δὲ ταῖς Ἱππάρχου Tlavvuxíav (III p 274. 5 Ko) εὑρῆςθαί qoc 
ἱβκατὰ τὴν τῶν ἰδιωτῶν ευνήθειαν εἰρημένον βατάνιον. oic μέντοι ῇἢ το. 

ἵἱ τὰς κριθὰς φρύγοντες μετέβαλλον ἢ καὶ τοὺς κυάμους, πατάλλια ἢ 

ἵἱ ταῦτα ἐκαλεῖτο. εἰ δὲ καὶ κρεωςτάθμην ἐν. τούτοις θετέον, ἰετέον ἣ 
ὅτι τὸ ςπαρτίον, οὗ λαβόμενός τις ἀνέλκει τὸν ζυγόν, ἀρτάνην uvó-$ 

iuaZov. εκεῦος δὲ μαγειρικὸν καὶ ἧθμός, Εὐριπίδου ἐν Εὐρυεθεῖ ca-f 

ἱτυρικῷ (314) εἰπόντος T 
LN] κύαθον ἢ χαλκήλατον"} ; 

iimOuóv προείεχων Toicóe τοῖς ὑπωπίοις."} ἢ 

fév μέντοι τοῖς Δημιοπράτοις καὶ ἧθμός τις ἐπικρητηρίδιος πέπραται,"}ῇ 

109 ὃς ἴσως τοῖς περὶ τὸν οἶνον μᾶλλον προςήκει. καὶ μὴν καὶ émí-!j 

ἰβχυεις χαλκίου ἕν τῶν μαγείρου εκευῶν 'Apicropávnc δὲ αὐτὸ εἴ-"}} 20 — 

ἵβρηκεν ἐν Δαιταλεῦειν (I p 495 fg 214 Ko)j a 

(l'oUx, ἀλλὰ ταῦτά γ᾽ émíyucic τοῦ χαλκίου."} ἢ 

il που δὲ καὶ φρυγεὺς καὶ φρύγετρον, [10 μὲν φρύγετρον [ ΠΠολυ-"} 

ἱβζήλου εἰρηκότος ἐν Διονύεου τοναῖς, (I p 791. 6 Κο)} 

ἡ βοὕπερ αἱ χύτραι κρέμανται καὶ τὸ φρύγετρόν γε πρός 25 1 ̓ 

[xai γὰρ εἰ τὸ φρύγετρον ταῖς κοδομαῖς προεήκειν δοκεῖ καὶ ἔςτι "ἢ — 

ἱ ταὐτὸν τῷ κοδομείῳ ἢ ("110 ]'] κατὰ τοὺς πολλοὺς φωγάνῳ, ἀλλὰ ῇ 

ἱβνῦν ἔοικεν ὡς μαγείρου εκεῦος ἔ ευν [τετάχθαι τὸν δὲ φρυγέα καὶ} ἢ 

ἡ αὐτὸν ὡς εκεῦος μαγειρικόν, εἴτε τὸ ἀγγεῖον ἐν ὦ ἔφρυγον, εἴτε! ἢ 

1 πατέλιον ΑΒ || 2 πάντα L | 2.8 κατακολλόντι F | 4 εικελὰ πατάνια Ε' || 
7 ἐφθῶν L | 8 ἀςκλειποςειοκλείδῃ L | 9 ὑπάρχου L | tm. πάλιν τοιχῆςιν ep. F || 

10 xaráviov F | 11 τρίβοντες F | 12 xpeocráOunv FC | 14 ebpucoéve AB | 

17 προίεχων F | ἐπωπίοις F | 18 ἐπικρατῆρος F | 22 ἐπιχύςεις T. x. Kaibel | 

25 γε] τε L || 27 κοδόμῳ F κοδομίω L | τῷ add Kaibel 

1 πατάνη] VI 90 Hes | 2 πατάνιον] — Athen 396 A qui κατακολλωμένῳ | 

5—' Aihen 169 D Baráviov ex Antiphane et Alexide II p 306 24. 3 Ko || 12 κρεω- 

«τάθμη] IV 175. VIL 285 || 13 àprávn] Hes | 18 νὰ δὰ X 23 || 23 φρύγετρον] 

Hes | 27 quravov] cf Hes φώγειν φρύγειν 
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— ffó φρύγετρον, ἐν Ceipfict ὃ κωμικὸς Θεόπομπος (I p 147.53 Ko) 
ἐβύποδηλοῖ λέγων ᾿φρυγεὺς θυΐα λήκυθος.᾿ἢ xoi μὴν xoi Κηφιςο-"} 110 

βδώρου ff'év Yi; (I p 802. 10 Ko) εἰπόντος ἱςπονδὴ δὲ παρὰ τῶν" 
βόλκάδων xoi καταφαντιςτός᾽ καὶ μάτταν ἀγγεῖον ἀκούοντες ἐντεῦθεν" 

5 [ξεἰρῆεθαι νομίζουει καὶ τὴν παρὰ Ῥωμαίοις ματέλλαν. τῶν τε μα-" 

Ῥγειρικῶν ἱπνοὶ καὶ κρίβανοι, καὶ βόες κριβανῖται ἐν ᾿Αριςτοφάνους 

IP"Axapvebücv. (87). 

Irpoc6eréov δὲ τῷ μαγείρῳ καὶ ξύλα καύειμα καὶ κληματίδας xoi] 

βέκκαύματα, εἰπόντος (ζοφοκλέους ἐν Ἡρακλεῖ εατυρικῷ (fg 205)" 

10 βευνέλεγον τὰ ξύλ᾽ ὡς ἐκκαυμάτων," 

μή μοι μεταξὺ προςδεήεειεν." 

προςθετέον δὲ τούτοις l'kai δᾷδας ἢ καὶ δᾳδία, (xoi κορμοὺς καὶ εχίζας 

καὶ εχιζία, καὶ πεύκας καὶ λαμπάδας [xoi ἱπνοὺς 1} Pxai πανούς, καὶ 
ἄνθρακας καὶ μαρίλην᾽ xoi μαρίλαν δ᾽ ἐκάλουν τὸν χνοῦν τῶν ἀν- 

15 θράκων. ἰτάχα δὲ καὶ λάρκους τούτοις προςονομαετέον "καὶ Xapktat ^f 

[καὶ λαρκίδια! τὰ ἀγγεῖα τῶν ἀνθράκων ᾿Αριςτοφάνους εἰπόντος 

Pév ᾿Αχαρνεῦειν (350, 840). Εὐριπίδης μὲν γὰρ εἴρηκεν ἐν Αὐτολύκῳ!" 

Ῥεατυρικῷ (fg 285)}} 

τοὺς ὄνους τοὺς λαρκατωγοὺς οἴςειν ἐξ ὄρους ξύλα "ἢ 

90 |'év δὲ τῷ ᾿Αλέξιδος (πονδοφόρῳ (II p 313. 208 Ko) ἔςτιν εἰρημένον!" 

I'Apicroretrova] 

τὸν ῥήτορ᾽ εἶδον λάρκον rjugiecuévov'] 

τῶν ἀνθρακηρῶν." 

ἐΕἰ δὲ ἐπὶ τοῖς μαγειρικοῖς εκεύεει καὶ τὰ τῶν) ἀρτοποιῶν προς- 

25 ρητέον, Βάρτοπτεῖον᾽ μὲν τὸ ἐργαςτήριον τινῶν (óvouaZóvruv οὐδὲν) 

ἐκωλύει") καὶ ἐτὸ «κεῦος ἐνὶ dj τοὺς ἄρτους ἐνοπτῶςιν [oru καλεῖν], 

βὸν νῦν ἀρτόπτην καλοῦει, ῥπλάθανον δὲ ἑκάτερον ῥητέον, ὦ τε καὶ} 

βέφ᾽ ὦ τοὺς ἄρτους ἔπλαττον." ἐκ δὲ τῶν ἀρτοποιικῶν ὄνος ἀλέτων, 

2 φρυγές F | 4 καταφατιςεγός S φύςτί(φύτΠ)ης᾽ τὸν κάμητα (των L) 

ἀγγεῖα (-ov L) CL | καὶ μάττα FS x. μάκτραν Gualtherus el VII 168 | 5 ma- 

tellam Salmasius καμέλλαν cdd || 11 προςδήςειεν S προεδείςειεν F. || 20 «πονδο- 

φορικῶ IL L | 22 ἴδον F ἰδὼν S || 23 τὸν 8 || 27 πλαθάνους II | 28 ἀρτοκοπο- 

mouxuv L | ἀλέντων Β ἀλήθων A 

9—11 — VII 110 | 14 μαρίλη] VII 110 Aristoph Ach 331 Phot bis (Cogo- 

κλῆο) Hes | 25sqq VII 21sqq || 27 mÀa0ávouc] VI 74 VII 22 Phot Hes || 28 àAé- 

τῶν] Helladii Chrestomathia in Photi bibl cd 279 p 533 B8 xai ὁ ἀλέτων δὲ 

τοῦ μύλου᾽ τὸν γὰρ ἄνω τοῦ μύλου λίθον οὕτως ἐπονομάζομεν, ὄνον δὲ τὴν 

κάτω μύλην (Alexis II p 301. 18, p 372. 204 Ko) 
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καὶ μύλη καὶ μύλη εἰτοποιὸς καὶ μυλήκορον, koi παυεικάπη, fjv καὶ 

καρδοπεῖον ὠνόμαζον, ὼς ἐν Ἥρωειν ᾿Αριετοφάνης (fg 501}} 

βῆ καρδοπείῳ περιπαγῇ τὸν αὐχένα." 

ἐκ δὲ τούτων ὀβελοί, cmáAa0pov, ἀπομάκτρα, ςκυτάλη, περιςτροφίς, 

μαγίς, χοῖνιξ, μέδιμνος ἡμιμέδιμνος, ἑκτεύς, καὶ παρ᾽ ᾿Αλκαίῳ τῷ μελο- 

ποιῷ ἐν δευτέρῳ μελῶν (141) κύπρος, καὶ παρ᾽ Ἱππώνακτι ἐν πρώτῳ 

ἰάμβων (24) ἡμίκυπρον, διχοίνικον δὲ καὶ ἡμίεκτον ἐν ᾿Αριετοφάνους 

Νεφέλαις (648, 645). καὶ κοτύλη δὲ μέτρον οὐχ ὑγρῶν μόνον ἀλλὰ 

καὶ ξηρῶν, ὅταν φῇ Θουκυδίδης ἐν τῷ ἑβδόμῳ βιβλίῳ (81.2) ἱκο-" 

τύλην ὕδατος καὶ δύο {κοτύλας círovu''l!'| δύναται δὲ καὶ τριτημόριον 

χοίνικος. ἀρτοποιικὸν δὲ καὶ κοδομεῖον καὶ τηλία [koi μάκτραϊ καὶ 

ςκάφη, koi εἴ τινα τῶν μαγειρικῶν κοινὰ τοῖς ἀρτοποιοῖς, ἢ που δὲ 

καὶ ὅλμος καὶ τὸ ὑπόθημα τοῦ ὅλμου ὑφόλμιον, ὡς ᾿Αριετοφάνης ἐν 

᾿Αναγύρῳ (fg 61). καὶ ὕπερον δὲ καὶ κόςκινον, καὶ κρηςέρα [xoi κρη-Ἶ 

ἰςέριον, καὶ ἀλευρότηεις, καὶ ὡς ἐν τοῖς Δημιοπράτοις ἀναγέγραπται, 

κόςκινον κριθοποιόν. Ó δὲ ᾿Αριετοφάνης ἐν (κηνὰς καταλαμβανούςαις 

(fe 480) ἔφη ὥςπερ kóckwvov αἰρόπινον τέτρηται.᾽ 

Λύχνοι δ᾽ ἐπὶ τούτοις, καὶ λύχνοι δίμυξοι, ᾿φΦιλωνίδου μὲν ἐν τοῖς" 

βκοθόρνοις (I p 255.4 Ko) εἰπόντος ὥςπερ οἱ δίμυξοι τῶν λύχνων, Με-"} 
βταγένους (Ip 108. 12 Ko) δὲ ᾿δίμυξον [ἢ rpíuvEovH, ὧς ἐγὼ δοκῶ. καὶ 
κατὰ Ἡρόδοτον (11 62) λύχνα. οὗτος μὲν γὰρ καὶ ὑἱλυχνοκαΐαν᾽ εἴρηκεν," 

καὶ λυχνοκαυςετεῖν μὲν ἔφη Κρατῖνος ἐν τῷ Τροφωνίῳ (Ip 81. 
221 Ko) Μένανδρος δὲ ἐν Θεττάλῃ (fg 234 Ko) λύχνων ἀφάς. καὶ 
βλύχνιον μὲν ἐφ᾽ οὗ ἐντίθεται ὃ λύχνος, ἣ καλουμένη λυχνία “ τοῦ 

δὲ λυχνίου τὸ ἀπευρυνόμενον, ᾧ ἐπιτίθεται ὁ λύχνος, πινάκιον ἢ πι- 

νακίςκιον᾽ τὸ δὲ ἐντιθέμενον τῷ λύχνῳ θρυαλλίς, ἐλλύχνιον, φλόμος. 

1 ναυτικὰ ποίην (εῖν ΕἾ καὶ II | 2 καρδοπον II | ἡρωςειν] ὥραις CL | 
3 καρδόπῳ II | 4 παραςτρ. L | 5 παρὰ λυκίω A [| "7 ἡμιέκτεον Aristoph || 

10 δύο] τρεῖς SCL || 11 κοδομικὸν καὶ τύλια II [| 14 ἀργίαγ Β)ύρω AB || 17 épo- 

πινόν S aippómwov CL [| 18 δίμυξοι xat τρίμυξοι L | 19—21 τῶν λύχνων. xai 

λύχνοι τρίμυξοι. x. κατὰ *Hp. Ed pr || 21 αὐτὸς II || 22. 23 Κρατῖνος δὲ ἐν τ. Tp. Mé- 

vavbpoc μὲν ἐν II. xol Κρατ. ἐν v. Tp. καὶ M. ἐν O. καὶ λύχν. Ed pr || 26 φλογ- 

uóc AC φλομμός L φολμός S 

1 raucikámn] VII 20 Phot Ael Dionys ap Eustath 1280.36 — 199.17 Schw 

Hes | 2 καρδοπεῖον] Phot Hes || 4sqq cf IV 168 Βᾳ ubi plura || 6—7 — IV 169 | 
13 óAuoc] Athen XI 494B Eustath 1668,17 Hes || 14 ὕπερον] VII 107 | κρη- 

cépa] vd ad VI74 | 15.16 vd ad X 23 || 17 aipómvov] BA 22.11 Hes || 20 δί- 

μυξον] vd ad VI 103 || 21 λύχνα] Phot Athen 438B Hes || 26 θρυαλλίς] Aristoph 
Nub 60 saep Phot bis -ἰ Moeris Phrynich p 162 Lobeck Thomas M. 456 Hes | 

qAóuoc] VI 103 Suid 
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ὃ δὲ νῦν φανὸς καὶ} Auxvoüxoc, ὡς 'Apicropávnc (év ᾿Αχαρνεῦειν 116 

[ἔφη͵ (931) φαίνειν ὑπευθύνοις λυχνοῦχος.᾽ ὲν δὲ τῷ Aucíou πρὸς" 

 pCupívnv (fg 252 Tur) ᾿ἐξαίφνης τοῦ ευνακολουθοῦντος οἰκέτου" 

λίθον τις λαβὼν ἔκρουςε τὸν λυχνοῦχον. ἀποεβεεθέντος δὲ τοῦ λύχνου,᾽"} 

5 ἐν δὲ τῷ ᾿Αριετοφάνους Αἰολοείκωνι (I p 391. 8 Ko) 

[καὶ διαςτίλβονθ᾽ ὁρῶμεν," 

ῥώςπερ ἐν καινῷ λυχνούχῳ ," 
πάντα τῆς ἐξωμίδος." 

l'écaleiro δὲ καὶ λαμπτὴρ ὃ λυχνοῦχος ἢ ἐν γοῦν τῷ δευτέρῳ τῶν 
10 Φιλίετου ᾿βιβλίωνῆ (Ἢ 61 p 186.15) εἴρηται "xoi τὰς νύκτας ἐπάί- 

ρεεθαι λαμπτῆρας ἀντιπεφραγμένους"᾿ ὑποδηλοῖ δὲ τὸν ἐκ κέρατος 117 

φανόν. πανὸς μέντοι καὶ φανὸς fj λαμπάς, ξἐὡς ὅταν ἐφῇ ἐν τῃ ᾿Αλκ-"} 

Ῥμήνῃ Εὐριπίδης (90}} 

πόθεν δὲ πεύκης πανὸν ἐξεῦρες λαβεῖν :"} 

15 καὶ γὰρ δᾷδες καὶ λαμπάδες eici τῶν φωςφόρων. τὰς μέντοι λαμπάδας 

καὶ κάμακας εἴρηκεν ἐν Ξαντρίαις Αἰεχύλος (fg 11): 

κάμακες πεύκης οἱ πυρίφλεκτοι. 

τὸ δὲ ὀβελιςκολύχνιον, ςετρατιωτικὸν μέν τι τὸ χρῆμα, εἴρηται δὲ ὑπὸ 118 

Θεοπόμπου ἐτοῦ κωμικοῦ ἐν Εἰρήνῃ (I p 735.7 Κο)"} 

30 βῆμᾶς δ᾽ ἀπαλλαχθέντας ἐπ᾽ ἀγαθαῖς τύχαις 

[όβελιεςκολυχνίου καὶ ξιφομαχαίρας πικρᾶς." 

ὅταν δ᾽ εἴπῃ [έν τῷ Αἰολοείκωνι" ᾿Αριετοφάνης (fg 14) “δυοῖν λυχ-ἢ 
ἱνιδίοιν,᾽ δῆλον ὅτι λύχνια εἴρηκεν ἀλλ᾽ οὐ λύχνους μικρούς, ὥςπερ" 

ὑἐβκαὶ ὅταν Κράτης φῇ ἐν τοῖς l'etroav (I p 131.3 Ko) “οὐκ écrvjf 
35 ἧβμοι λυχνίδιον.᾽ ςαφέετερον δ᾽ ἐν τοῖς 'Apicropávouc Δράμαειν qj 119 

ἱβΝΗιόβῳ (I p 464. 281 Ko)? 

ἐβάλλ᾽ ὥεπερ λύχνος ἢ 

ἐβδμοιότατα καθηῦδ᾽ ἐπὶ τοῦ λυχνιδίου."}} 

IPApicropávouc δ᾽ ἐν ταῖς Φοινίςεςκαις εἰπόντος (I p 531. 561 Ko)] 

1 φαμὸς S | 2 ὑπευθύνους Aristoph edd | λυχνοῦχον AB | 3 uikpivnv L 

Χυτρίνον. II | 4 λίθω SCL | ἀποεβεςθείεης L | 7 καινῷ et κενῷ II |] 12 qa- 

νοῦς 5A. IL [| 14 φανὸν ἐξ. IL || 16 ἐξαντίας II | 17 πεῦκος II || 18 μέν τοι ABCL | 

20 ἐπαλλ. L | 22.23 Auxvéuv F | 28 ὁμοιότητα κάθευδε F | Auxvíou L 

1 pavóc] VI 103 Athen XV 700 B Phrynich Ecl 59 Lob Phot (Μένανδρος) Hes | 

1—8 λυχνοῦχος] BA 50.23 Phot Athen XV 699F cf VI 103 || 12 mavóc] Phot 

πανόν (ζοφοκλῆς Ἑλένης γάμῳ) || 18 ὀβελιςκολύχνιον] VI 103 Athen XV 700E 

ap Eustath 1571.92 | 95 λυχνίδιον] Athen 699 F | 27.28 — Athen XV 699 F ἐν 

τῷ δευτέρῳ Νιόβῳ 

Lexicogr. Graeci IX: Pollux ed. Bethe II 15 
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[᾿ετίλβη [θ᾽ fj] κατὰ νύκτα [uoi] 
φλογάνας ἠράζεις ἐπὶ τῷ" 

᾿λυχνίῳ,"} 
οὺκ ἀφανὲς ὅτι καὶ fj ςτίλβη λύχνου τι εἶδος." j 

καὶ μὴν ei μύροις ἐπὶ τούτῳ xpncréov, ὅτι [uev xai uupíbiov 5 $ 

εἴρηκε τὸ μύρον 'Apicropávnc (év Tovnvicroic (fg 521)! icréov, εἴς- 

ρηται δ᾽ ὑπ᾽ αὐτοῦ (év Δαιταλεῦει (fg 234)! xai ἄγγη μυρηρά. ἐβλέ-ἢ) 

ἐβγοιτο δ᾽ ἂν καὶ λήκυθος μυρηρά ἢ) có δ᾽ ἂν εἴποις καὶ μυροφορεῖον. 

[ὲν δὲ Βατράχοις ᾿Αριετοφάνους (1200) εἴρηται καὶ τὸ ληκύθιον. (ο-ἢ ς᾽ 

φοκλῆς δ᾽ ἐν ᾿Ανδρομέδᾳ (fg 126) “αὐτοχείλεςι ληκύθοις᾽ ἔφη, δηλῶν!" 1o E 

P'àhaBócrouc μονολίθους. καὶ τὸ μὲν eic τὰς ληκύθους καθιέμενον ἢ — — 

[ἐπινεύματι τοῦ μύρου cra0íbo καὶ «πάθην κλητέον, ᾿Αριετοφάνους 

βμὲνῆ εἰπόντος ἐν Δαιταλεῦειν (fg 205) 

τῆς μυρηρᾶς ληκύθου! 

πρὶν καταχέαι τὴν ςπαθίδα, γεύςεαςεθαι μύρου m 

l'(xai γὰρ Εὔβουλος ἐν ταῖς (τεφανοπώλιειν (II p 199. 100 Ko) roóro!'] ij 
l'uév «παθίδα, τοὺς δὲ ἀλαβάετους ἀλαβάςτια εἴρηκεν "1 

λῦε τἀλαβάεςτια! 
θᾶττον có, καὶ [τῇ ςπαθίδι[ τὸν πώγωνά μου" Bn 
[καὶ τὴν ὑπήνην μύριςον,") ; 20 | | 

Ρ᾽᾿Αλέξιδος μέντοι ἐν τῷ Δρωπίδῃ (II p 317. 60 Ko) «πάθην τὴν «πα-" | 
. βθίδα εἰπόντος, ἱτὴν «πάθην ἐν τῷ μύρῳ καθῆκεν.) τὸ δὲ ἀγγεῖον 

εἰς ὃ ἐξεχεῖτο τὸ μύρον, ἐξάλειπτρον ἐἐκαλεῖτο, ὡς ᾿Αριετοφάνης ἐν] 

L'Axapveüciv (1065),) οὗ δὲ ἔγκεινται αἵ ἀλάβαςετοι, ταῦτα τὰ ckeUn 

ἀλαβαςτοθήκας τῶν ἄλλων λεγόντων ᾿Αριςτοφάνης ἐέν Τριφάλητι᾽ s5 D. 

(fg 548) ἀλαβαςετροθήκας ἔφη “ἢ 

ἐβἀλαβαςτροθήκας ἢ) τρεῖς ἔχουςαν ἐκ μιᾶς. 

1 μου CL | 2 φλόγα ἥξεις II. φλόγα ἥξει Ed pr φλόγ᾽ ἀναςειράζεις doctus 

in ed Vossiano | 7 ἄγ. μυροφορικά I1 | 8 μυροφορει.ν S pupogopeiv F μυρο- 

φόρον ABCL corr Bergk || 10 ληκύθοις] λίθοις C || 11 ἀναλαβάετους (-xpouc ΕἾ II | 
16 καταχέειν Ed pr kareAácac CL | γευςάμενος II | 16 Εὔβουλος CL ἐφημος 

(μως S) II Εὔφημοι Ed pr | crepavm πλόκοι(κί F)cv II |] 18 ἀλαβάετρια F || 

19 có γε θᾶττον F có θᾶττον CL || 22 ἐν τὸ μύρον ἐγκαθῆκεν II | 24 οὐ δ᾽ ἐνέ- 

xetv (-ket ΕἾ το οἱ à. II | τὸ ἀλάβαετρον ἀ αἱ àAapacrpo: BL || 25 ἀλαβαςτροθήκας 

ABC | ἀριετοφάνης lacuna 5 litt capax ἔφη A || 26 ἀλαβαςτϊοθήκας II || 27 τρεῖς 

post μιᾶς AB 

4 crün] Hes | 8 μυρηρά] VII 177 | 123 Βα ς«παθίδα] VIL 177 Phot ('Apicro- 
q&vnc) || 27 ἀλαβαςτοθήκας] VIL 177 Harpocr (BA 3:5. 12 Phot Suid): Δημοεθένης 

(XIX 237) cf Hes Et M 55.34 
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κοινῇ δὲ κεραμέων ckeudv ὀνόματα ἐν ᾿Αξιονίκου Χαλκιδικῷ (II p 415, 
1 Ko), 

τρύβλια, χύτρα, λοπάδιον, ó£íc, χοῦς, óyíc, 

λεκάνη, θυΐα, κάνθαρος, ςείεων, λύχνος. 

5 . (ómmpecía [cot παντελής, τραῦ, κεραμίων." 

τὰ πλείω δὲ τούτων καὶ ἄλλης ἂν ὕλης γένοιτο, ἐπεὶ καὶ Ἕρμιππος 
ἐἐν Φορμοφόροις (I p 245. 65 Ko)! τὸν κύαθον καὶ τὴν οἰνοχόην καὶ τὸ 
λύχνιον καὶ τὰ τοιαῦτα «κεύη χαλκίδια καὶ χαλκία καλεῖ ὡς ἐκ χαλκοῦ 
πεποιημένα. 

19 Δειπνήςαντι δὲ καὶ πρὸς κοίτην Tpomouévu τὰ μὲν «τρώματα 

καὶ ἐπιβλήματα προείρηται, ἐν καιρῷ δ᾽ ἂν εἴη τὸ παρ᾽ Ὁμήρῳ (v 51) 

ἱμάτιον ἐνεύναιον [koi παρεύναιονἢ μέγα καὶ δαςύ, {καὶ ὁ παρὰ τοῖς L 1μ ρ 

κωμῳδοῖς (III p 556.920 Ko) χιτὼν εὐνητήρ, ὃς τοῦ νῦν ἐγκοιμήτωρ!} 

ἡδίων, T] που δὲ καὶ ἱχλαῖναι καὶ ῥήγεα εἰγαλόεντα᾽ καὶ οἱ παρὰ Με- ή ρ 
15 ['vávopu (fg 912) καυνάκαι, καὶ χειμῶνος cícupat καὶ τὸ παρ᾽ "Apicro-!] 

φάνει (fg 888) xeiuacrpov. τὴν χλαῖναν δὲ οὕτως ἐκάλουν οἱ τῆς} 

κωμῳδίας ποιηταί, μόνα τὰ παχέα ἱμάτια ταύτης τῆς mpocnropíac!] 

ἀξιοῦντες, ὥςπερ καὶ Θεόπομπος ἐν Εἰρήνῃ (I p 135. 10 ΚΟ. 

χλαῖναν «οι 

90 λαβὼν παχεῖαν ἐπιβαλῶὼ Λακωνικήν "ἢ 

Ὅμηρος (ὦ 276) δὲ καὶ τὰ λεπτὰ χλαίνας καλεῖ. οἱ μέντοι ᾿Αττικοὶ!} 

τὸ λεπτὸν χλανίδα, καὶ τὸ ἱππικὸν χλαμύδα, ὡς Θετταλῶν. πρώτην! 

δέ paci χλαμύδα ὀνομάςαι (απφὼ (84) ἐπὶ τοῦ ἔρωτος eimoócav! 

[έλθόντ᾽ ἐξ ὀρανῶ πορφυρίαν ἔχοντα προιέμενον χλαμύν." 

25 Καὶ τὰ μὲν ἐπὶ πλεῖςτον ἀναγκαῖα τῇ καθ᾽ ἡμέραν xpr|cet ckeón'T 

Ppoeipnrar?] ευναπτέον δὲ δι᾽ ὀλίγων καὶ τὰ λοιπά, oiov τὰ τῆς 

γυναικωνίτιδος, ταλάρους καὶ καλάθους, ἐϊοὺς ἢ) καὶ καλαθίεκους 

ἱέροῦμεν!, καὶ) ταλάρια δὲ καὶ καλάθια, καὶ μὴν καὶ ὄνον ἐφ᾽ οὗ 

νῶςι, καὶ ἐπινήτρον καὶ ἄτρακτον xai ς«πόνδυλον καὶ κλωςτῆρα καὶ 

so Κερκίδας καὶ κτένας καὶ ἱετὸν καὶ ἱετοῦ ἀντίον καὶ κανόνα καὶ πῆχυν, 

1 ἀναξιόνια (-νίκου B) χαλκιδικά (-k&) B) AB | χαλκίδι κου II | 3 τρίβλια H 

τρυβάλια L || 4 θύρα II | κάνθαρις ABL | είἰπων A | 5 ὑπηρεείας BCL | οὐ ἢ οὐ CL || 
6 λέγοιτο εἴπερ Ἕρμ. II || 7 sie IL θεεμοφόροις BCL || 12 mrapeveuvoiov C || 13 ἐγκοι- 

u(ropoc? Bekker || 14 ἡδείων C νείων II | 20 λαβὼν ἐνεπιλαβὼν Aax. lI | 
22 χλανίδα] xAaivav II | 28 τάλαροι δὲ αὖ xai II | 29 xoi ἄτρ.] τὸ ἄτρ. II. | 

cpóvónAov x. κλοςτῆρα II 

8.9 cf VI 103 | 10 κοίτη] cf Δημιόπρατα  Dittenberger Sylloge? 102 b 16 | 

14 y. x. f. cy. Hom τ 337 | 15 καυνάκαι] Aristoph Vesp 1137 VI 11, VII 59 sq 

Hes Phot | 16 xe(uacrpov] VII 61 — 28 ὄνος — VII 32 Phot Hes cf Robert Ἐφη- 

μερὶς ἀρχαιολογική 1892 p 242 tab XIII | 30 ícróc] 1 93 VII 35 BA 267.5 Phot 
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καὶ KeAéovrac |ToUc [Koi| icrómobac, καὶ λείας τὰς καὶ ἀγνῦθας, xai] 

᾿ςπάθας[ Φιλύλλιος ἐγὰρ ἐν Πόλεει (I p 185. 12 Ko)! καὶ τὸ ἱετουρ- 
γικὸν ἐργαλεῖον «πάθην ὠνόμαςεν, ἐεἰπὼν ᾿επαθᾶν τὸν [icróv' Loox^t 

[έεται «πάθη προεθήςεις δὲ τούτοις καὶ «ταθμὰ καὶ τάλαντα, ζυγόν, 

ἐπλάςτιγγας,) τρυτάνην. καὶ «ταθμία δὲ χαλκᾶ [ἐν τῇ ἐπ᾽ ᾿Αλκιβιάδου! 5 
l'ápxovroc ἀναγραφῇ τῶν ἐν ἀκροπόλει ἀναθημάτων ἀναγέγραπται" 

«τάειμα δὲ [rà «ταθμία"! Κηφιςόδωρος (1 802. 18 Ko) κέκληκεν. τῶν 

δὲ γυναικείων «κευῶν κτένιον, ξάνιον, Γκομμώτριον, £upóv," κάτοπτρον, 

οὗ τὴν θήκην λοφεῖον καλοῦει, ψαλίς, παρωπίς, προςωπίς (xai ὡς évl 

ἐδΔαναΐειν (fg 264) "Apicropávnc| προςωπίδιον, θολία πλέγμα τι θο- 10 
λοειδὲς ἐπὶ «κιᾷ, καὶ ῥιπίς, καὶ ckidbiov, ὃ καὶ ς«κιάδα ἂν εἴποις" οὕτω 

γὰρ τὸ Διονύεου ckidbiov καλεῖται. καὶ πτερὸν δὲ τὸ ckidbiov" οἱ 

κωμῳδοποιοὶ (III p 594.1129 Ko) καλοῦειν. [)ῥ δὲ (τράττις ἐν Ψυ-"} 
χαςταῖς (I 728. 56 Ko) προειπὼν ῥιπίδα, ἐπήγαγεν “Ὡεἴτε «ςκιάδιον.᾽"} 

τὰ δὲ πολλὰ τούτων ἐν écOfjav ἢ ὑποδήμαειν ἢ κόεμοις τυναικείοις" 

[ἤδη προείρηται (VII 95, V 101), ὥςπερ καὶ ἀλαβαςετοθῆκαι (xoi παρὰ} 
m 5 

Μενάνδρῳ ἐν Micoróvg (fg 333) cavoolo0fkar"] ἐν δὲ ᾿Αριετοφά-" 
νους Αἰολοείκωνι (fg 17) καὶ «μηματοφορεῖον."} 

Τῶν δ᾽ ἐν ἀγρῷ «κευῶν τὰ ἀναγκαῖα ἄροτρα καὶ ἀρότρου μέρη, 

καὶ ἅμαξα καὶ ἁμάξης μέρη. τὰ δὲ λοιπὰ πτέον, ὡς οἱ ᾿Αττικοὶ λέ- 30 

γουςιν, ἢ πτύον, ὧς "Ounpoc: βοὕτω γὰρ λέγει, ὅταν φῇ (Ν 588)41 

lc δ᾽ ὅτ᾽ ἀπὸ πλατέος πτυόφιν μεγάλην κατ᾽ ἀλωήν.ἢ"} 

καὶ θρῖναξ δὲ καὶ δρέπανον καὶ δρεπάνη, καὶ ὡς Φερεκύδης (fg 110) 
ὠνόμαςε, κρώπιον᾽ {περὶ γὰρ τοῦ Κόδρου λέγων ὅτι ὡς ἐπὶ φρυγα-" 

Pvicuóv. ἐξῆλθεν ἐν ἀγροίκῳ τῇ «κευῇ βουλόμενος λαθεῖν, φηεὶν ὅτι! ss 

τῷ κρωπίῳ τινὰ maícac ἀπέκτεινεν. καὶ πλόκανον δὲ καὶ κόεςκινον, 

καὶ ςκαπάνη καὶ ckáqiov, καὶ εκαλὶς καὶ μακέλη καὶ ἄμη καὶ ἀξίνη 

καὶ δίκελλα, καὶ cuivün καὶ ςμινύδιον, καὶ λίετρον καὶ cgpópa βωλο- 

κόπος καὶ πέλεκυς ξυλοκόπος. καὶ τὰ ἀγγεῖα τὰ ὑποδεχόμενα τὴν 

ὀπώραν, τραειά, κόφινος, cópiccoc, { ἄρριχος,}"} «ταφυλοβολεῖον᾽ τάχα so 

δὲ καὶ cüpakoc, εἰ καὶ παρὰ τοῖς κωμῳδοποιοῖς ἐοὕτως ὀνομάζεται, 1 

2 φιλήλλιος II | 4 «ςταθμοὺς AB || 10 5avaotav II || 18 λαιοείκωνι S. cun- 

uaropópov S || 20 πτέον] ληπτέον ABCLS | 22 ὅταν m^. Π | 24 Κόδρου] 
κάρου CL || 25 ἀγροικικῇ Bekker ἀγροίκου c. Jacoby || 26 πλόκον A B || 28 &icrpovII || 

80 cícupoc II 

5 croOuía χαλκᾶ] cf JG II 667. 41 || 8.9 κομ. Eup. κάτοπ. ψαλίς ex Aristoph 

Thesm, vd ad VII 95, V 101 | 17 ςανδαλοθῆκαι] --- X 50 — VIIS8? || 20 cf I245, 

VI 89 | πτέον] Ael Dionys ap Eustath 948. 19 — p 203. 10 Schwabe: πτέον oi ἄλλοι, 

πτύον δὲ (ζοφοκλῆς (fg 980) ἀκολουθῶν δηλαδὴ τῷ ποιητῇ || 26 κρωπίον .. κρωβίον 

Hes | 27 ἄμη] Hes || 29 πέλεκυς ξυλ. VII 113: Xenoph Cyr VI 2. 86 || 80 εύριςςος] 

Phot épucoc Hes opiccóc | craquAofoAeiov] Harpocr B A 303. 14 Phot Hes 
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(10 ἀγγεῖον ἐν ὦ rà ckeón τῶν ὑποκριτῶν. P'Apicropávnc δὲ ἐν" 130 
PAavaiciv. ἔφη (fg 248) 

κακῶν τοςούτων ξυνελέγη μοι εώρακος "ἢ 

ΕΓ ̓ Αλέξιδος δὲ καὶ δρᾶμα Cópaxot (II p 376 Ko).*] τῶν δὲ γεωργικῶν 
g Καὶ χάρακες καὶ κάμακες, καὶ τῶν l''éAaicriv'] ῥάβδοι ῥάκτριαι, καὶ ὄρος 
τὸ τρῖβον τοὔλαιον ξύλον, καὶ τοπεῖον τὸ περιδονούμενον αὐτῷ εχοι- 

víov, καὶ τριπτὴρ ὁ κρατὴρ εἰς ὃν ἀπορρεῖ τοὔλαιον. ἀλλὰ καὶ ληνὸς 
καὶ ὑπολήνιον, [dc ἐν τοῖς Δημιοπράτοις πέπραται. Tj που δὲ καὶ] 
φορμὸς ἐτῶν γεωργικῶν, καὶ) γαῦλοι καὶ «καφίδες, xai ταρςοὶ καὶ 

Πρ ταρροὶ xoi τάλαροι, καὶ τυροκομεῖον καὶ τυροφορεῖον, καὶ πολλὰ τῶν 

μαγείρου καὶ ἀρτοποιοῦ «κευῶν. τάχα δὲ καὶ ςχοῖνος καὶ βάτος καὶ 

ὁρκάνη καὶ ῥάχος καὶ κόνυζα καὶ κνάφος, καὶ πάνθ᾽ óca ἀκανθώδη 

τοῖς καρποῖς ἐπὶ φρουρὰν περιβάλλεται. καὶ καλαύροπες δὲ καὶ κο- 

ρῦναι καὶ εκυτάλαι καὶ ςκίπωνες καὶ βακτηρίαι προςήκουςει γεωρτοῖς, 

10 καὶ πίθοι καὶ πιθάκναι καὶ πιθακνίδες, καὶ εἰπύαι l'xoi ειροί,""} καὶ 

διφθέρα καὶ αἰγῆ καὶ κυνῆ (ικυωνική. 

τὰ δὲ ἁλιέως ckeUr φέρνιον, ςπυρίς crupíbiov ςπυρίχνιον, λίνον 

πάναγρον, δίκτυον, ἀμφίβληςτρον * ῥ'Μμένανδρος δὲ ἔφη ἐν ἁΑλιεῖ (fg 27)! 
Ῥ'ἀμφιβλήετρῳ περιβάλλεται.’ καὶ ἕρκη δὲ καὶ πόρκοι καὶ κύρτοι καὶ 

40 Tpipot καὶ γάγγαμον, ἀφ᾽ οὗ καὶ Αἰεχύλος (Ag 361) τὸ δύελυτον κακὸν 

ἢ δυςεξάλυκτον ἔφη Ὑάγγαμον ἄτης παναλώτου.᾽ τούτοις δὲ προς- 

θετέα φελλοί, κάλαμοι, ῥάβδοι, κάμαξ, ὁρμιά, ἄγκιετρα  ἀγκίςτρια" ἢ} 

[Γἀκιδωτά, τρίχες, λίνα, «πάρτα ςπαρτίναι, μολύβδαιναι, πυρία, τριό- 

δους τρίαινα, ἰχθύκεντρον. 

25 τὰ δὲ ναυτικὰ ckeUn] κάλοι, icría, κρίκοι, ἡνία, κωπίς κῶπαι, 

οἴακες, πηδάλια, πλῆκτρα, tc f CogoxM|c ἐν ᾿Αχαιῶν ευλλόγῳ (fg 145)}} 

2 δαναοῖςειν II | 3 ξυνελέγει C ευνελέμοι εὐρακον II | 4 δραςτωρακος II || 

5 T. ῥάβδων 5p. ABCL | ῥάεςτριαι 8 | 6 vomtov cdd | περιδούμενον edd, corr in 
cd Vossiano || 10 τυροκ. x. τυροφ.7 προκόμιον x. προφόριον F | 12 ὀρχάνη ABCL | 

xvágoc] γνάθος II | 15 πίθακες καὶ πιθακίδες II | εὐπίαι B εἰπίαι II | cupot II 

ceipóc IX 49 | 16 oi[fj] ὀροί ΠῚ αἰγῶν Α | κυνῶν Α xuvoi II | (ικυωνίμη A 

cukuvix] CL Ed pr εηκωρικοί II eorr Jungermann | 17 ςπυριχνίδιον II || 
19 πόρκη AB || 21 δυςέλικτον ABCL || 22 ἄγγιςτρα AB II || 23 ἀγκιδωτά ABLS || 

23.24 mupía[poc: ὁδούς II || 25 κίρκοι ABCL || 26 πλῆρα FS πλῆτρα AB 

4 cópaxoc] Hes | 5 ὄρος, romeiov] VII 150 Harpocr Suid Hes Et M | 

7 τριπτήρ] VII 151 Harpocr | 8 vd ad X23 | 9 ταρροί] 190 Ael Dionys 
ap Eustath 1625,12 — 209.16 Schw Phot Suid Hes | 12 VII 147 | 15 εἰπύαι] 

X162 Harpocr | cipof] Demosth VIII 45 Phot Hes | 17 qépviov VI 94 Eustath 
742.58 (Μένανδρος fg 717) Ammon 144 cf Hes || 17. 18 λίνον máv.] ef I 17, IX 12 

Hom E 487 | 20 γρῖφοι] I 97, Hes | 21. δυςεξάλυκτον Hes || 22 ὁρμιά] Phot ('Avrt- 

φάνης ᾿Ἁλιευομένῃ) | 24 ἰχθύκεντρον] Pausan Schw 176.16 Phot Hes 
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(hc? ναοφύλακες νυκτέρου ναυκληρίας͵ 

ἐπλήκτροις ἀπευθύνουειν οὐρίαν τρόπιν. 

καὶ ὁλκία δὲ τὰ πηδάλια ἐὲν Ναυπλίῳ (405) ὠνόμαςε παρὰ τὸ Ὁμή-Ἰ 
pou! (€ 350) ξεετὸν ἐφόλκαιον. «καλμοί, τροπωτῆρες, ὑπηρέεια, ἀςκώ- 

ματα, κοντοί, ῥκάλοι,ἢ ἀντλία, ἐκάδοι, 1 ἀπόγυα, ἐπίγυα, πείεματα, 

ἄγκυραι, δλκοί, ἕρματα, οὖροι, ἀποβάθρα, θρανία, δέρρεις, διφθέραι, 

δακτύλιοι οὕτω δὲ τοὺς τετρημένους λίθους ὠνόμαζον, ὧν τὰ πείεματα 

ἐξέδουν. ὀρθίαξ δὲ τὸ κάτω τοῦ ἱετοῦ καλεῖται, ὧς τὸ ἄνω καρχήειον᾽ 

(xoi écr τοὔνομα τὸ ὀρθίας ξέν '€muxópuou ['Obuccei" Ναυατγῷ "ἢ 

(fg 106 Kaibel). | 

τὰ δὲ περὶ θεραπείαν τῶν ἐςθήτων ckeün πλυνοὶ koi πλυντή- 

ρια, καὶ γῆ cunkrpic T κατὰ Νικοχάρην (I 711.4 Ko), καὶ λίτρον καὶ 

Χαλέετραιον ἐλίτρον κατὰ Πλάτωνα (Rpb 480 A),| κονία xoi Κιμωλία 
γῆ κατὰ "Apicropávnv (Lys 470, Ran 113), καὶ κνάφος, ῥκαὶ iroc τὸ} 
[ἶπιέζον τὰς ἐςθῆτας ἐν τῷ γναφείῳ, ὡς ᾿Αρχίλοχος (fg 169) ἱκέαται! 
[δ᾽ ἐν ἴπῳ.᾽ καὶ περιςτροφίδα δ᾽ ἂν εἴποις τὸ ξύλον τὸ τὸν imov! 
Irepicrpépov,] ἐναρμόςαι δ᾽ ἂν τούτοις (xoi τὸ ἐν τοῖς Anuionpá-"]^ 

ὕτοις ἢ] ἐκπιεςτήριον. δεῖ δ᾽ ἐπὶ ταῖς écOfjai καὶ ῥαμμάτων" ἐεἴρηταιΊ 

ἰδὲ τοὔνομα év| Πλάτωνῥος *€opraic (I p 609.36 Ko), ᾿ἐφέρεεθε δὲ; 
(rà ῥάμματα;,᾽ xoi ἐν Ἑρμίππου Μοίραις (I p 238.48 Ko) “ῥάμμ᾽ én-! 

ἐέκλωςας.᾽ Prpocboei'] δὲ} xoi ῥαφίδος, ἣν ἢ '΄ Ἕρμιππος καὶ} "Apxir- 

πος ἐν Πλούτῳ ὠνόμαςεν (I 687.38 Ko) 

ῥαφίδα καὶ λίνον λαβὼν τὰ ῥήγματα εύρραψον. 

καὶ βελόνης δὲ τοὔνομα ἐέν"! Εὐπόλιδος ῥ Ταξιάρχοις (I 329. 259 Ko)! 
ἐγὼ δέ [Ye] críEu [ce] βελόναιειν τριείν. 

καὶ βελονίδες, ὧς Ἕρμιππος ἐὲν Μοίραις (I 239.49 Ko).| ἵνα δὲ ἀπο- 

τίθενται αἱ ἐςθῆτες, χηλοί, κιβωτοί κιβώτια, κίεται κιςτίδες ὡς ἐν 

᾿Αχαρνεῦειν ᾿Αριετοφάνης (1138), κοῖται κοιτίδες, καὶ φάεκωλοι [dc] 

1 ναυαγίας II | 2 πλήθροις II | 4 ἐφόλκιον ABC || 5 ἀπόγεα II ἀπόγαια ABOL 

eorr e I 93 et 104 ubi V sol ἀπόγυα | ἐπίγεια AB ἐπίγεα II | 6 ὁλμοί ἕλματα IE ||. 

9 óbucri C ὀδυςτὴ L || 19 κατὰ (Kngicóbupov καὶ πλυντρὶς κατὰ Nix. Kaibel 

cl VII 40 | 13 χαλατρῖον II Auc(c Α)τρανον AB xoAácrpatov Salmasius | κυμωλία 
(Mc S) II | 14 γνάφος II | 15 κναφίω C | xéaroi] koiaroi II | 16 ἴπνον II || 
19 ἐφέρεεθαι CL ἐμφέρεεθαι B | 21 "€. x. L sol | 23 ρήματα II τὸ ῥῆγμα B || 

25 δέ ce ABCL | ετίξωγε B. CL | βελώναιει Ε' βελώναις Α βελόνεει BCL | 26 ge- 

λονίδος BCL βελωνίδος A | μύραις C | 27 κιςτιάδες ABCL 

4 τροπωτήρ] BA 309. 6 Phot Hes s τρόποι Eustath 1817.59 || 5 ἐπίγυα vd ad 
I93 | 8 ὀρθίαξ] Hes || 12 γῆ cunxvpic] VII 40: Κηφιςόδωρος || 14. 15 troc] VII 41 || 

18 vd ad X 23 | 21 ῥαφίς cf Phrynich Ecl p 90 Lob || 28 φάεςεκωλοι) VII 79 Harpocr 

(Auctac ἐν τῷ πρὸς Δίωνα, 'Apicr. Oecu) | φάεκωλοι] VII 79 Harp Phot 

00 ἢ 

- 
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(év OecuogopiaZoócaic (fg 319), θύλακοι, «τρωματόδεεμα. [év δὲ τοῖς! 

ἐδημιοπράτοις) κιβωτὸς βθυριδωτή,} παρὰ δὲ τοῖς veuwrépoic!| ῥίεκοι, 

ὡς ᾿Αντιφάνης fév Κυβευταῖς (II 64. 130 Κο)) “ῥίεκος ἦν ὃν εἶπεν. 

ὡμοίωται δὲ τῷ “κιβωτίῳ ἐπαραπλήειόν τι ckeO0oc| κανδύτανες, οὗ 
s μέμνηται [koi Μένανδρος ἐν ᾿Αςπίδι (fg 82)4 καὶ Δίφιλος ἐν Ἐπιδικα- 
ζομένῳ (II 553. 40 Ko): 

ὃ δὲ κανδύτανες 

βοὗτος τί δύναται καὶ τί écriv; ἐὥςπερ ἢ 

ὲεἴΐποις ἀορτάς. ἢ ι 

0 ἐμοὶ μὲν οὖν δοκεῖ τὸ ckeüoc TTepcikóv, ἀπὸ τοῦ κάνδυος κληθέν, 

εἰς χρῆειν [o"] αὐτὸ ἤγαγον Μακεδόνες. καὶ ζύγαςτρα ἐ δὲ! καὶ 

ζυγάςετρια. καὶ ςτρωματεῖς δὲ ᾿Απολλόδωρός τε ὃ Γελῶος ἐέν Ψευ-" 

ἰδαίαντι (III 280. 5 Ko) ἔφη,} ἱμάχαιρα λόγχη «ετρωματεύς᾽, {καὶ δὶ 

ἐΚαρύετιος ᾿Απολλόδωρος ἐν ᾿Αντευεργετοῦντι (III 280. 2 Ko) “τοὺς 
1 ἱετρωματεῖς λυόντα᾽. κέχρηται δὲ τῷ ὀνόματι καὶ ᾿Αντιφάνης ἐέν! 

UAmoxkaprepoüvri (II 25. 88 Ko).| καὶ θολίαν δὲ κίετην εἶναι λέγουειν 

ἔχουςαν θολοειδὲς τὸ πῶμα. Ξενοφῶν [6€ ἐν τῇ ᾿Αναβάςει (IV 8ὃ.11}} 

ἐἔφη καὶ μαρείπους ἱματίων. αἱ δὲ ἀορταὶ εἴρηνται ἐν ΤΠΠοςειδίππου 

Ἐπιςετάθμῳ (III 338. 10 Ko): 
20 ἰεκηνὰς óxouc| 

píckouc ἀορτὰς τάχανα λαμπήνας óvouc: 

τὸ γὰρ ἐν Μιςογύνῃ Μενάνδρου (fg 331) 

χλαμύδα kauciav 

λόγχην ἀορτὴν ἱμάτια 

ο5 ἀμφίβολον, ὅτι ἔνιοι καὶ ἀορτῆρα γράφουςειν. ἐν δὲ τῷ τρίτῳ περὶ 

ζῴων ᾿Αριςτοτέλους (p 513 A 20) τῶν πρὸς τῇ ῥάχει δύο φλεβῶν fi 
ἀριςτερὰ ἀορτὴ καλεῖται. ἐπαρὰ δὲ Φερεκύδει (FH G 26) eic τῶν Ku-4 
ἰκλώπων.͵ | 

Prà δὲ xkoupéuc cxeür κτένες, koupíbec, μαχαιρίδες᾽ ἐν μὲν γὰρῆ 

so ᾿Κρατίνου Διονυςαλεξάνδρῳ (I p 23.31) εἴρηταιϊ 

βἔνειει δ᾽ ἐνταυθοῖ μάχαιραι κουρίδες , ἢ 

βαΐς κείρομεν τὰ πρόβατα καὶ τοὺς ποιμένας, ἢ 

4 ὠμάταιε τῷ II | κανδύταλις ἃ cf VIL 19 || 5.6 ἐπικαζομένω II | 7 κάν- 

buc II κανδυτάλης Kaibel | 15 &vov B || 18 μαρείππους II B cf VII 79 X 64. 152 | 
25 biprfjpa Α | 25.26 τ. m. Z. τρίτῳ A || 27 Φερεκύδει BCL || 31 éveiev δ᾽ AB 

2 vd ad X 23 | 4 xavbóravec] VII 79 Phot Hes || 11 ζύγαςτρα] Pausan L 

ap Eustath 956.9 — 167.2 Schw Phot Et M 412,29 | 18 — VII 79 Phot Moer | 

25 ἀορτῆρα] cf X 162 | 29 xoupíbec] BA 47.3 | μαχαιρίδες] Moeris 208. 13 
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Pév δὲ Χρυςῷ γένει Εὐπόλιδος (I p 334. 278 Ko) 

Fémei0' ὁ κουρεὺς τὰς μαχαιρίδας λαβώνῇ 

ὑπὸ τῆς ὑπήνης κατακερεῖ τὴν εἰεφοράν.ἢ 

[xai ψαλὶς [6€ τῶν κουρέως ς«κευῶν, ἣν καὶ μίαν μάχαιραν καλοῦειν, "ἢ 

δὲκαὶ) ξυρὸν [kai Eupobóyn,| ὡς ἐν Θεεμοφοριαζούςαις ᾿Αριετοφάνηςἢ 

(219) 
[xpficóv τι ἡμῖν ξυρόν. --- αὐτὸς λάμβανεϊ 

βέντεῦθεν ἐκ τῆς ξυροδόχης.ἢ 

[xai ὀνυχιετήρια δὲ ὕλεπτὰϊ ῥεἴρηται ἐνὶ ΠΠοςειδίππου ἐΤορνοβοεκῷ "ἢ 

B καὶ ξυςτήρια} (III 347. 38 Ko).5 
[1à δὲ εκυτοτόμου ckeón τομεὺς ἐν Πλάτωνος ᾿Αλκιβιάδῃ (129 C)8 

Peipnuévoc, καὶ εμίλη ἐν τῇ ἸΠολιτείᾳ (333 A), καὶ καλάπους ἐν τῷ 
ECuumociu (191 Α). xoi περιτομεὺς δ᾽ ἂν ῥηθείη καὶ χηλεύματα xoi] 

βὄπεαρ καὶ ὀπήτιον, εἴρηται ἐν Νικοχάρους Κρηείν (I p 712.9 Ko) 

Proic τρυπάνοις ἀντίπαλον ὅπερ ἀρχίλιον.ἢ 

[rà δὲ κυνηγέτου «κεύη λίνα, δίκτυα, dpkuec, ἐνόδια, ἐμβόλια, ἢ 

᾿τάλικες, «τήριγγες, κάμακες, δίκρα, κάλοι, ἱμάντες, κυνοῦχοι, ςεχαλίδεςἢ 

᾿εχαλιδώματα, ξίφη, δόρατα, ἀκόντια, δρέπανα, τόξα, προβόλια, πο-ἢ 

᾿δάγραι, ἁρπεδόναι, ςειραί ςειρίδες, πλεκταί πλεκτὴν γὰρ οἱ ᾿Αττικοὶϊ 

ὑτὴν ςειρὰν ὠνόμαζον, (uc ἸΤλάτων ἐν Ἑλλάδι (I 605. 21}}ἢ 

βούλει τήνδε coi πλεκτὴν καθῶ,ἢ 

Ῥκἄπειτ᾽ ἀνελκύςω ce δεῦρο; ἢ ἶ 

᾿πελέκεις, δέραια | repibépoia,] ς«τελμονίαι, ῥόπαλα, εκυτάλαι, ξ᾿ξυῆλαι, "ἢ 

βάρνακίδες, ἧλοι, ἐγκεντρίδες. ἢ 

ἱετρατιώτου δὲ εκεύη ἀςπὶς πέλτη, θώραξ ἡμιθωράκιον ἐεπολάς, "ἢ 

ἵκράνος κόρυς περικεφαλαία, λόφος τριλοφία, χεῖρες κνημῖδες, πῖλοι, ἢ 

Ῥτόξα, βέλη τοξεύματα Oicrot, φαρέτρα ὀιςτοδόκη ἐὀιετοθήκη ἐγωρυ-"} ἢ 

τός φαρετρεῶνες, καὶ τῆς ἀςπίδος τὸ ἔλυτρον ςεάγμα, καὶ τοῦ κρά-"" 

νους fj θήκη" λοφεῖον, δόρατα, ἀκόντια ἀκοντίεματα, κοντοί, kai] 
τοῦ δόρατος τὸ ἱετάμενον ς«αυρωτήρ crüpa£ ςτυράκιον, καὶ τὸ προῦ-ἢ 

ἤχον εἰδήριον λόγχη αἰχμή ἐπιδορατίς, θήκη δὲ δουροδόκη. xai ξυςτὰϊδ 

1 χρυςογένει ABL || 9 ὀνυςτήρια edd, corr Stephanus. aut ξύςτηρια scri- 

bendum quod var lectio in L? | 11 ckoróuou edd | 12 καλάπους cdd et Plat 
ed T cf VII 84 ubi II C καλόπ. sicut Plat edd BW | 14 ómeac A B cf VII 83 | 

Kpnciv] Kv:cv C | πρυτάνοις Ο || 15 ὄπεαρ χιλίοις Kock || 21 coi] cpe A coi B | 

καταθῶ A | 23 mepíóepaia] περίδερμα LB, quod ἃ addit | ςτελαμονίαι CL 
τελμονίαι AB cf V 55 et Xenoph Cyr VI 1 | ξύλαι AL || 31 £ecrà. AB 

4 ψαλίς] IL 32 | 14 ómeap] vd ad VII 88 | 15—19 — V 19 | 25 cmoAác] 
I135 VII 70 Phot Suid Hes | 30 crópa£] I 137 Harpocr 
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[δ᾽ εἴποις ἂν καὶ κάμακας xai παλτὰ xoi capíccac xoi cauvía: τὸ uev" 
Εἰγὰρ᾽) ὄνομα ἐπ᾽ ἀνδρείου αἰδοίου écri παρὰ Κρατίνῳ (I 127. 443), 
[ἐπὶ δὲ τοῦ δόρατος ἐν Φιλαδέλφοις Μενάνδρου (fg 508) 

Pcr ἔγωγ᾽ ἂν εἱλόμην που cauvíu πεπληγμένος. ἢ 

- s [καὶ ᾿Αριετοφάνης ἐμὲν ἔφη ἐν Ὁλκάειν (404) 

ἤλόγχαι δ᾽ ἐκαυλίζοντο καὶ ξυςτὴ κάμαξ, ἢ 

Lev δὲ Cxnvàc καταλαμβανούεαις (41 7} 

[koi τῶν πλατυλόγχων, ὡς ὁρᾷς, ἀκόντων ἢ 

᾿ς E Ἄλεξις δ᾽ fév. Λευκαδίᾳ (II 844. 131)45 

P. ᾿φέρε τὴν cigóvnv xoi πλατύλογχα, ἢ 

Γ᾽ Αμειψίας δ᾽ ἐν (φενδόνῃ (I 614. 11) 
τὸ μὲν 5ópu" 

ὕμετὰ τῆς ἐπιχάλκου πρὸς Πλαταιαῖς ἀπέβαλεν.ἢἣ 

PmpocOeréov δὲ τούτοις ξίφη καὶ μαχαίρας καὶ κοπίδας καὶ ἀκινάκαςϊ 

35 [καὶ ξυήλας καὶ δρέπανα xai δορυδρέπανα καὶ ἐγχειρίδια, καὶ λαβὴνἢ 

᾿ξίφους καὶ προλαβὴν καὶ κώπην, καὶ ἐτὴν θήκην κολεόν. καὶ Εὐρι- "ἢ 

᾿ὐἰππίδης μὲν ἐν ΤΤαλαμήδῃ (fg 587) λέγει κώπην χρυςόκολλον, Μέναν-ἢ 

Lopoc δὲ [év ᾿Αλιεῦει (20) καὶ) χρυςολαβὲς καλὸν πάνυ ἐγχειρίδιον, ἢ 

[Θεόπομπος ἐδὲ ἐν Πόλεειν (I 739. 25.) ἐλεφαντοκώπους ξιφομα-ἢ 
"so [χαίρας.᾽ ὅτι δὲ καὶ τὴν «πάθην ἐπὶ τοῦ ξίφους εἰρήκαειν, εὕροις ἂνἢ 

. Bév Εὐριπίδου βεὐρυεθεῖ «ατυρικῷ (ἣν 813}}}} 

Pmüc bé pacrávu ἐξεθέριςεν ὥςτε πύρινονὴ 

βεπάθῃ κολούων φαςγάνου μελανδέτου.ἢ 

Lei δὲ τοῦτο ἀμφίβολον, Φιλήμων fév Ῥοδίαις (II 469. 90 Ko)! «α-ἢ 

es ['pécrepov αὐτὸ ποιεῖ λέγων᾽ 

βεπάθην παραφαίνων δηλαδὴ χρυςένδετον,ἢ 

δὲκαὶ ἐν τῷ Μιςουμένῳ Μένανδρος (fg 346), ὅταν λέγῃ ᾿ἀφανεῖς Ye-1"] 

Ῥἐγόναειν αἱ ςπάθαι.᾽} τούτοις δ᾽ ἐπακτέον ςεφενδόνας, λίθους, μολυβ-ἢ 

βδίδας, πελέκεις, ςαγάρεις, πυρεῖα, δέρρεις, διφθέρας, cknvác, μακέλλας, ἢ 

4 παυςανίῳ C | 6 λόχμαι AB | 8 ὡς ὁρᾷε] διβολίαν VII 167 | ἀκόντων 

BCL ἁλούγτων A | 8 et 10 πλατυλόχ. L | 9 Λευκάδι BL || 10 0épe B ga A | 

τὸν C | πλατυλοῦχον B | 13 μετὰ CL πρὸ A πρὸς B | πλαταιῆς BCL || 
15 δράπανα CL | 16 κουλεόν AB | 17 Τ]αλαμήδει CL | 19 TIóXeci] Καπήχλιει 
VII 158 || 22 ἐξηθέριςεν ΟἹ, | crop. À καὶ πυρ. L | 23 «πάθην Α | κολίας À -ου B || 

28.29 μολυβδίδας L cf Boeckh Seewesen 109 μολυβδίνας C μολοβδία Α μολυβ- 

δεις B, μολυβδαίνας Jungermann 

1 κάμαξ] Phot Hes | cavvío] Phot Hes | 15 ξυήλη] I 137 Phot (Ξενοφῶν 

Av. IV 7. 15 et 8. 25) Eustath 1509.44) || 19. 20 ξιφομάχαιρα] VII 158 | 20 «πάθη] 

Hes | 28.29 Hes uoAufóíc: «ταθμίον τι... Sophocl fg 756 
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κάλους, ἱμάντας, ἁλύςεεις, γυλιούς, crpuparóbecua. [koi τελαμῶνα ἢ 

Pto ἂν) καὶ ζωςτῆρα εἴποις καὶ ὄχανα, [καὶ κιλλίβαντας, ᾿Αριετοφά-"}ἢ 

147 

148 

[168] 

149 

νους (Ach 1081) εἰπόντος" }ἢ 

τοὺς κιλλίβαντας oice, παῖ, τῆς ἀςπίδος."} ἢ 

τέκτονος «κεύη ckérapvov, πρίων, εφῦρα, τέρετρον rpómavov" , - 

βτρυπανοῦχος àpíc, ῥίνη, πέλεκυς καὶ καθ᾽ “Ὅμηρον (Ν 612) πέλεκκος ἢ 

βέν δὲ τῇ ἐν ᾿Ολυμπίᾳ «τήλῃ ἀναγέγραπται τρύπανα Tpumavíac!| 

Péxovra, icuc τὴν ἀρίδα. χαλκέως «κεύη ἄκμων ἀκμοθέτης, ἢ 

᾿ῥαιετήρ, πυράγρα, φῦςαι φυεητήρ ἀκροφύειον, χοάναι, ἀκόναι Onrá-"] — - 

ἤναι, ἐςχαρίδες, κροταφίδες. οἰκοδόμου «κεύη λεῖαι, γλαρίδες ὡς. 

PCogoxAMic fév TTpi&u (fg 486, 488),| τύχοι, κανών, διαβήτης, πῆχυς, Ϊἑ 
βετάθμη, μολύβδαινα, ὑπαγωγεύς, τάχα δὲ καὶ μοχλίον, ei xai τοῖς 

Ῥτοιχωρύχοις τοῦτο προςτιθέαειν toi κωμῳδοποιοί (III p 588. 1084 Ko).1 
Pkoi μοχλίεκον δὲ τὸ τοιοῦτον ᾿Αριςτοφάνης fév (κηνὰς καταλαμβα- ὁ - 

βῥ νούςκαις (fg 481) ὠνόμαςεν,) εἰπὼν ἱτοῖχον μοχλίεκῳ καλαύειν.᾽ οἷςεΐ; — 
βηπροςαριθμητέον [xoi τὰ ἐν Βατράχοις (199) "Apicropávouc,!l 

δὲκαὶ, πλαίεια ξυμπτυκτὰ ἐπλινθεύςουςί ve4" 
δὲκαὶ) διαμέτρους καὶ ςφῆνας ἢ ̓ 

βὲν δὲ ταῖς ᾿Αττικαῖς «τήλαις ἀναγέγραπται πρίων λιθοπρίετης καὶ 

βκαρκίνος λίθους ἔχων. εἴποις δ᾽ ἂν καὶ μηχανὴν λιθαγωγόν. Zu-" so 

βγράφου ckeür πίνακες πινάκια, κιλλίβαντες καὶ ὀκρίβαντες, γραφίδεςἶ 

βύπογραφίδες, πυξία. νεωλκοῦ εκεύη φάλαγγες φαλάγτγια, ὁλκοί, ἢ 

βούροί. μεταλλέως εκεύη θύλακες, περίοδος, ςάλαξ΄ καὶ θυλακο-ἢ 
Poopeiv μὲν τοὺς μεταλλέας οἱ κωμῳδοὶ (Aristoph fg 189) λέγουει, ἢ 

Pmepíobov δὲ καὶ ςάλακα Θεόφραετος (év τῷ Μεταλλικῷ,) (Aristotel'] s; — 
᾿ς 261), περίοδον μὲν τὸ ἀγγεῖον d κατακεραννύουςει τὸν είδηρον, ἢ 

βεάλακα δὲ τὸ τῶν μεταλλέων κόςκινον. ὃ δὲ τορεὺς φρεωρύχων᾽ 

1 γελ(ο)γίους AB | 7 ὀλυμπίω BCL [τρ..τρυπάνια τρυπανίας Odd || 11 τοιχοι 

cdd corr Hemsterhusius || 15 μοχλιςκον C | kaAávetv À. xAavetv Β «καλεύειν Kuehn || 
17 ξυμπτυκα L ξυμπικα ΑΒ || 20 καρκίνους CL | ἔχων] &uv C ἕλκων Bekker || 
21 καλλίβ. C || 23 θύλακοι AC | 27 ἄλακα BC ἄλλακα AL | φρεατωρύχων AB 

1 γυλιοί] Harpocr | 6 πέλεκκος] Hes || 9 ἀκροφύειον] ΒΑ 373. 16 (ζοφοκλῆς 
fg 901) Phot | 10 λεῖαι, γλαρίδες] VII 118 | 11 τύχοι] VII 118, 126 τύκοι Suid 

Pausan Lex ap Eustath 967.21 — p 114.5 Schw ... διὰ τοῦ x. τύχος... àq'o0 

ἀποτυχίςαι, Hes τύχοι, Eurip Herc 945 | 12 ὑπαγωγεύς] VIL 125 Phot Suid (Ari- 

stoph, Hermipp) Hes | uoxMov] VII 125 || 17 πλαίςειον] Phot Hes Moer Schol Thu- 

ογὰ VI 67 | 19 ᾿Αττικαὶ cr. — Δημιόπρατα Herm XXIII 398 || 23.24 θυλακο- 

φορεῖν] VII 100 Hes et Phot L s θυλακοφόροι || 25 Θεόφραετος cf VII 99 ἐν τῷ 

περὶ μετάλλων εἴτε 'ApicroréAouc ἐςτὶ τὸ βιβλίου εἴτε Θεοφράςτου || 27 cTopeuc] 

Phot Hes τόρος (sic) ἐργαλεῖον φρεωρυχικόν | φρεωρύχων] VII 192 
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βέργαλεῖον. ἰατροῦ εκεύη cuíhn, ὑπογραφίς, ὠτογλυφίς, ψαλίς, ἢ 

ὕμηλωτρίς μήλη, ὀδοντοξέετης ὀδοντάγρα, ἐξάλειπτρον, λουτήριον, ci-" 

᾿κύα, ὑπόθετον, λεκανίς, ς«πογγία, ἐπίδεεμα, ςπληνίον, λαμπάδιον, πο-ἢ 

Poocrpóágm, κλυςτήρ᾽ ἔςτι γὰρ παρ᾽ Ἡροδότῳ (II 81) τοὔνομα. Táyalj 

δὲ καὶ βάλανος᾽ ἐπὶ γὰρ τοῦ ἐκ créaroc καὶ λίτρου προμήκους ἢ 

PmAécuaroc, (b ἀντὶ κλυςτῆρος χρῶνται, βαλανίςαι Ἱπποκράτης ()}ἢ 

βλέγει. ἐν δὲ τοῖς Δημιοπράτοις καὶ ῥάκια καὶ κηρωτὴ γέγραπται. ἢ 

βκυβευτοῦ «κεύη ἄβαξ ἀβάκιον, kóckwov, κύβοι, διάςειετοι κύβοι, ἢ 

βάἀςτράγαλοι, φιμοί, κημοί, τηλία, κήθια κηθίδια, ψῆφοι, πεττοί. co-"H 

PporotoO «κεύη copóc, πύελος, κιβωτός, Anvóc. οἵ τε γὰρ περὶΐ 

P"€pacrov καὶ Kopíckov Πλάτωνι ἐπιςτέλλοντες γράφουςει "Anvóv" 

P'Accíav τῆς ς«αρκοφάγου λίθου,᾽ καὶ ἐπάγουςι περὶ τοῦ αὐτοῦ Aé-" 

ὕγοντες [copi ** ὅ τε] Φερεκράτης ἐέν τοῖς ᾿Αγρίοις"} ἔφη (1146.5 Ko) 

᾿ ἢ μὴν εὺ cavróv μακαριεῖς, ὅταν ἢ 

δ οὗτοί ce κατορύττωςιν. οὐ δῆτ᾽, ἀλλ᾽ ἐγώ ἢ 
ἢ τούτους πρότερον, οὗτοι δὲ μακαριοῦεί με." 

βὲ καίτοι πόθεν ληνοὺς τοςαύτας λήψομαι; ἢ 

καὶ μιξάμενοι δ᾽ ἂν εἴποιμεν ς«κεύη, βαλάντια [koi βαλαντίδιαϊ 

ὡς ἐὲν Aiziv| Εὔπολις (I 263. 28 Ko). καὶ θυλάκιον δὲ καὶ 0vAaxkíckov: 
᾿Αριετοφάνης ἐἰγοῦν ἐν Τριφάλητι (fg 545) τοῦτο ὑποδηλοῖ, ὅταν φῇ] 

βἔπειτ᾽ ̂ ἐπὶ τοὖὔὖψον ἧκε, τὴν ςπυρίδα λαβών 

ἐΠκαὶ θυλακίεκον [Π καὶ τὸ μέγα βαλάντιον. 

ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ δὲ [kócriv ὑείαν ἐν Τατγηνιςταῖς (fg 504) ἢ 

βὸ δὲ λύων κύεςετιν beíav" 

Ρκἀξαιρῶν τοὺς δαρεικούς. ἢ 

βέπὶ τοῦ αὐτοῦ δὲ καὶ caxíov, Plórav φῇ ἐν Θεεμοφοριαζούςαις ἢ 

(fg 328) 
βὲεακίον,ἢ ἐν oicrep ràprópiov ταμιεύεται.) 

καὶ πόδα δὲ βαλαντίου ὁ αὐτὸς εἴρηκεν fév Βαβυλωνίοις (89). ἀργυ- 

βροθήκην δὲ ᾿Αντιφάνης (év Μίδωνι (II 15. 151) εἴρηκεν.ἢ εἰ δὲ καὶ! 

τῷ μαρειπίῳ (ric χρῆεθαι βούλοιτο, βοηθήςει αὐτῷ, ᾿Απολλόδωρος ὁ 

Καρύετιος (eimüv ἐν τῇ Ἐνέα (III 284. 13)4 'uapcímióv τι μικρόν.᾽ 

3 «ποιτία AL | 11 Κορίκον CL Κήρυκον AB corr Jungermann || 18 ὁρῶ 

ὅγε cdd corr Bentley | 14 αὐτὸς A εαυτὸ C | 15 αὐτοί C | κατορύττουειν C || 
16 ἐμέ CL | 19 ἐξὶν F γυναιξὶν S | 23 et 24 ὑίαν CL etav Α δαν B | 81 et 

31 μαρειππίω edd, cf VII 79 X 64.188 || 32 évéa IIL ἐννέα BC 

3 λαμπάδιον] IV 154 Phot | 5 βάλανος] Hes | 7 vd ad X 23 | κηρωτή] 
Aristoph Ach 1116 | S8sqq — VII203 | ἀβάκιον] BA 323 8 Phot | 9 quoi] 
VII 203 X 54 Harpocr | 29—81 βαλάντιον μάρειπος BA 178. 14 Suid Hes EtM 
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» , 

ἀρύβαλλος ἐδὲ ἐπὶ τοῦ cucmócrou βαλαντίου ἐν ᾿Αντιφάνους Abr004 

ἐἐρῶντι (II p 31. 50 Ko) καὶ ἐν) (τηειχόρου Κερβέρῳ (fg 11). 
Ὑλωττοκομεῖον ἣ θήκη τῶν αὐλῶν᾽ koi cuBrjvnv ἐδὲ τὴν τῶν] 

ἑαὐλῶν θήκην καλοῦςειν. καὶ, αὐλοὺς ὀςτεΐνους, καὶ καλαμίνους αὐλοὺς 

᾿Αριετοφάνης (fg 144) ἔφη. καὶ φορβειὰν τὴν αὐλητικήν (Vesp 582). 
καὶ κρουπέζια τὰ τῶν αὐλητῶν ὑποδήματα. ἐτὸ μέντοι γλωττοκο-Ἰ 

ἐμεῖον εἴρηκε Λύειππος ἐν Βάκχαις (I 102. 5 Κο) 

ἑαὐτοῖειν αὐλοῖς ὁρμᾷ καὶ γὙλωττοκομείῳ. 

ἐὠνόμαςται γὰρ ἀπὸ τῶν γλωττῶν, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τοῦ ἀγγείου 

ἐγλωττοκομεῖον παρὰ τοῖς νεωτέροις écriv εὑρεῖν, ὡς ἐν τῷ Τιμο-͵ 

ἐἰκλέους Βαλανείῳ (II p 451.2 Ko), 'xoi ὕτὸϊ γλωττοκομεῖον Bao-! 
ἐνεύεται.᾽ καὶ ἐν ᾿Απολλοδώρου τοῦ Kapucriou Διαβόλῳ (III 283. '7 Ko)! 

tué] 
là Φορμίων γλωττόκομον᾽ οὐκ ὀφθαλμιῶ.) 

ἐκ δὲ τῶν «κευῶν καὶ γζταλεάγρα᾽ τὸ δὲ ὄνομα ἐν τοῖς [émi-/ 

ἐγραφομένοιςἡ Δημοςεθένους πρὸς ᾿Αριςτογείτονα (fg ὅ8). καὶ μυάγρα᾽ 

᾿Αριετοφάνης ἐδὲ ἐν Φοινίεςαις (fg 563) κέχρηται τῷ ὀνόματι. ἐν δὲ; 
᾿Πλούτῳ (815?) trrov τὴν μυάγραν καλεῖ.) καὶ Καλλίμαχος ἐδὲ ἔφη (fg 295)) 

ἐἶΐπον Pr ἀνδίκτην τε μάλ᾽ εἰδότα μακρὸν ἁλέεθαι,) 

lic καὶ τὸν ἀνδίκτην ὄντα εἶδος μυάγρας.} [PTrÓ μέντοι ἐνιετάμενον 

ταῖς μυάγραιςἿ παττάλιον «κανδάληθρον καλεῖται, iuc ὁ ἐν ταῖς] 

ἐμείζοει πάγαις πάτταλος ῥόπτρον,) τὸ bé cmopríov ὦ ευνέχεται μή- 

ρινθος. τὴν δὲ ᾿Ανδρομέδαν Κρατῖνος [év τοῖς Cepigíoic (I p 18.216 Ko)! 

δελεάςετραν καλεῖ. Νικοφῶν δὲ τὰς τοιαύτας πάγας ἐέν 'Agpobírnc| 

ἐΓοναῖς) (I p 716. 4 Ko) δελέαετρα εἴρηκεν. -πέτευρον δέ, οὗ τὰς 

1 αὐτοῦ II CL | 2 ἔρωτι CL ὁρῶντι II || 5 post 'Apicr. ἐφ. καὶ Hemster- 

husius e cd Antverp, nunc Bruxellensi (praef p XII) Καλλίμαχος τὴν. At valde 

dubito, num hie ceteroquin inutilis familiae AB assecla ἢ 1 genuinum conser- 

vaverit cf 117.18 | 5 φορτείαν AB | 8 αὐτοῖς BCL ὁρμαί II | 11. 12 γλωττόκομον 

βαλανεύςατε II | 12 διαβάλω CL διαβάλλων B | 14 ὀφθαλμῶ cdd, corr Junger- 

mann | 18et19 εἶπον CLB ἵππον S8 | μυάγρα IE L || 19 áàvoixr edd corr Seber | 

μᾶλλον CB | 20 ἀνδίκτον B || 21 κανδάλιθρον II || 22 cráprov F. crap0ov $ || 
23 épiptoic II || 25 πέταυρον AB || 25. p 237,1 τὰς ἐνοικίδας II τοὺς ἐνοικιδίους A B 

1 ἀρύβαλλος] BA 443.23 Suid | 3 εὐυβήνη] Phot (Aristoph Thesm 1197) 

Hes | 4 καλαμίνους] X 173 || 6 κρούπεζα (sic) VII 87 ubi videas not || 6 sqq γλωτ- 

τοκομεῖον] II 108 Phrynich ecl p 58. 8 Borr | 185 γαλεάγρα] Athen 6160 "Ymepei- 

ónc (fg 815 Bl) | 18 troc] VII 41 Phrynich Ecl p 77.18 Borr, Hes Et M 473. 26, 
schol Pind O IV 11 invóc Aristoph cdd, corr Bentley | 19. 20 ἀνδίκτης] Hes Et M | 

21 marráMov] VII 114 | 22 ῥόπτρον] Euripid Hipp 1172 Harpocr Phot Hes || 

25 méreupov] Phot ('Apicropávnc ἐν τῷ €, i e méreupov, non méraupov) Hes 
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évoixibíac ὄρνιθας ἐγκαθεύδειν ευμβέβηκεν, ᾿Αριετοφάνης λέγει (fg 839), 

ὥςπερ καὶ kpeuácrpav ἐν ταῖς Νεφέλαις (218). 

cüv δὲ τούτοις Ae[écOucav ἤδοκοί( δοκίδες, ἰκρία, «τρωτῆρες 

καλυμμάτια. (xoi μετὰ τοῦ κεράμου ἐν τοῖς Δημιοπράτοιςἡ καλυπτῆρες 

6. κορινθιουργεῖς καὶ ἰκριωτῆρες. ἀκτηρίδα δὲ τὴν βακτηρίαν ᾿Αχαιὸς 

— Kv Ἴριδι (Τα 21) ὠνόμαςεν ") καλεῖται δὲ οὕτως καὶ τὸ τὸν ῥυμὸν 

τοῦ ἅρματος [3j τῆς ἁμάξης ἀνέχον ξύλον, ὅταν ἄζευκτος jj, ὃ «τή- 

ριγγα καλεῖ Aucíac (ἵν 330 igual ὥςπερ xai "m κνήμην ἐτῆς áuó£nc! 

(ὃ αὐτὸς (fg 213) ὠνόμαςεἸ xvnutavy.: 
(30 mpocOeréov δὲ τούτοις τράπεζαν λοτγιςτηρίαν, ἐϊπιλίον") πῖλον 

- πιλίδιον, τάρπην, fj ἐεςετι πλέγμα ἐκ λύγων, ἔτι δὲ καὶ γτύργαθον καὶ 

θωμόν, ᾿Αριετοφάνους (év Δαιταλεῦειν εἰπόντος (fg 211)! 

ἢ μὴ δικῶν τε τΤύργαθος ψηφιςμάτων τε θωμός. 

καὶ οἰκίεκον δὲ ὀρνίθειον καὶ οἰκίεκον περδικικὸν ["Apicropávnc ἐν] 

115 t Ὁλκάειν (fg 405,406) ἔφη. εἰ δὲ μὴ ψευδὴς δὶ Ὑπερείδου (Aóyoc ὑπὲρ᾽ 

᾿ Ἁρπάλου (fg 45 ΒΙ|5), ἐν αὐτῷ γέγραπται ᾿ἐκπηδήςαντες ἐκ τῶν] 
περδικοτροφείων.᾽ ἰχοιροτροφεῖον δὲ ἐν ὦ χοῖροι τρέφονται, doc) 

Ρρμμεὔπολις (fg 453) καὶ [ἢ tév ΤΠΟΘΟΙΡΕΗΕῚ Φρύνιχος (I p 381.41 Κο), ἢ 
ἑτὸ δ᾽ αὐτὸ καὶ χοιροκομεῖον ['év ᾿Αριετοφάνους Λυειετράτῃ (1013). 

40 καὶ γρυμέα δὲ ἀγγεῖόν τι ai ἀπόθεειν, ὃ ἔνιοι πήραν ϑομίζουειν. ἣ 

ἱκαὶ θύλακος καὶ ἀςκοθύλακος, ὡς ἐν τῷ ᾿Αριετοφάνους ᾿ὲ Γηρυτάδῃ "ἢ 

P(fg 114), καὶ ἀεκοπήρα, (duc ἐν ταῖς "Qpaic ᾿Αριετοφάνους (fg ὅ11).}ἢ 
(xdi κέετρα δὲ cpüpac τινὸς εἶδος ciónpóc, ὼς ἐν Αἰγεῖ ζοφοκλῆς"}ἢ 

(fg 19) | 
35 ἱβκέετρᾳ ciónpà [πλευρὰ καὶ κατὰ ῥάχιν" 

ἱβἤλαυνε παίων." 

9 κρεάγραν AB (Equit 772 saep) κρεμάθρα Aristoph cdd | 5 ἀρχαῖος A || 

7. 8 «τήριγγα C «τήριγμα ABL II Ed pr. | 11 πιλάδιον ABCL | 13 μεδικόν τε 

γύργαθον II || 14 περδίκιον [I | 16 ἐκδήςαντες BCL || 18 Εὔπολις καὶ Ed. pr sol || 

20 γρυμαῖαν F | 23 τι εἶδος Bekker || 26 αδυναι πλείων F 

2 κρεμάςτρα] VII 144 cf lex rhet ap Eustath 1628. 30 — p 210 Schwabe 

Phot Suid Et M 449.26 | 4.5 vd ad X 23 || 7.8 Hes «τήριγγες (Xenoph Eq 15) 

épeícuara: oi δὲ τὸ δίκρουν, ὅπερ ὑποτιθέαει τῷ τῆς ἁμάξης ζυγῷ Phot ετή- 

pua: τὸ ὑποτιθέμενον τῇ ἁμάξῃ δίκρουν᾽ οὕτως Νικόστρατος (1 229. 39 Ko) || 

9 κνημία] VII 116 | 11 γύργαθος] vd ad VIL 176 | 13 6wpóc] Hes | 14 Phot 

et Eustath 1423.4 οἰκίεκος παρὰ "Apicropávet περδικοτροφεῖον, oiov fg 405, 406, 

Harpocr oikícku .. Δημοςθένης. ἐκάλουν δὲ oi ᾿Αττικοὶ τὸ ὑφ᾽ ἡμῶν λεγόμενον 

ὀρνίθοτροφεῖον οἰκίεκον. "Apicropávnc ΤΠελαργοῖς (fg 441), Μεταγένης Αὔραις 

( 106. ὅ Ko) | 20 Phrynich ecl p 60. 14 Borr γρυμεῖα. . Δίφιλος (fg 127) ἄνευ 

τοῦ i Ypuuéav Hes Zonar p 454 γρυμαῖα | 23 κέςτρα] Hes 
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ἀλλὰ μὴν καὶ κύρτη εἰδηρᾶ ἀγγεῖόν τι, οἷον oikíckoc ὀρνίθειος, ἧ 

ἱἐπαρὰ Ἡροδότῳ (I 191) καὶ ᾿Αρχιλόχῳ (fg 111).} καὶ καλιὰ δὲ καὶ 
ἱκαλιὸς ὁ τοιοῦτος οἰκίεκος, ὡς Κρατῖνος ['Opárraic (I p 88. 12 Ko)'f 

ἔξ ἐς τὸν καλιόν, ἢν τύχῃ, καθείργνυται. ἢ ἢ 

(bn δὲ καὶ τὸν πρὸς οἰκήςεις ἐπιτήδειον οὕτω λέγουςιν, ὡς fév Ἐλ- 5 

(mío: Ἐπιχάρμου εἴρηται (fg 89 Kaibel)? 

iróv τοῦ γείτονος kalióv.j 

flév δὲ Εὐπόλιδος ἐΑὐτολύκῳ (I p 268. 42 Ko)'lf 

ἡ  οἰκοῦςει δ᾽ ἐνθάδ᾽ ἐν Tpiciv καλιδίοις, ἢ 

ἱβ οἴκημ᾽ ἔχων ἕκαετος. ἢ 1 | 

ς«άγματα μὲν οὖν ὑποζυγίων κατὰ τοὺς πολλοὺς fév τῇ πέμπτῃ : | 

ἐτῶν Φιλιππικῶν (Theopompi F H G IVp 643 B) ἔετιν εὑρεῖν," «ακκοπήραν : 
δέ, ὡς εἴθιεται τοῖς ἰδιώταις λέγειν, fév ᾿Απολλοδώρου τοῦ Kapucríou | 

l'Augiapáu:^t (III p 280 Ko) 

ἐμβαλόντες, ὦ πονηρὲ cU, 1 

εἰς ςακκοπήραν αὐτὸν ἐπιθήςεουςί που 

ἐφ᾽ ὑποζύγιον. | 

εἶφνιν δ᾽ ἐν τοῖς ᾿Αττικοῖς ὕμνοις oU τὴν γῆν ἔνιοι ἀκούουειν, ἀλλὰ 

τὴν εἰπύαϑ, ἐξ ἧς fj Δημήτηρ προυκόμιζε τὰς τροφάς. ἀορτῆρα δὲ  — 

τὸν ζωςτῆρα Φερεκράτης [év Γραυεὶ (I 155. 81 Ko) κέκληκεν.) fj δὲ 2o | 

xaucía πῖλος Maxebovixóc παρὰ Μενάνδρῳ (fg 381), dic mápa  — 

ΤΤερεικός. καὶ κυρβαείαν δ᾽ ᾿Αριετοφάνης t£v Τριφάλητι εἴρηκεν" (fg 546)4.- 

ἐκαὶ τὴν κυνῆν ἔχειν με κυρβαείαν ἐρεῖς | 

Ἡρόδοτος (Ὁ) δὲ καὶ κίταριν. τὸ δὲ τῶν ἐφήβων φόρημα méracoc  — 

ἐφιλήμων ἐν Θυρωρῷ (II 487. 84 Ko) ss 

ἐἐγὼ γὰρ ἐς τὴν χλαμύδα κατεθέμην ποτέ] ἷ 
lkai τὸν πέταςον.] 

Τηλεκλείδου δ᾽ ἐν ᾿Αμφικτύοειν (I p 211.3 Ko) εἰπόντος ἱδουλοπό- 

1 cbnpà cl p 237,25 del Reitzenstein || 4 καθείργουςθαι L | 7 τοὺς EF | 

16 émmóéaciv II | 18 cópvnv II | 19 cumíav II εἰπύην A || 19.20 ἀλτῆρα ὃ. τ. 

ζωγράφον Φερεκρ. II | 20 γράμμαει B || 21 τραυεία II | 21.22 ὡς παραπερς. 

ABCL ὥςπερ TTepc. II. eorr Salmasius || 23 κυνῆν] κυρτὴν II κοινῆν BC | 

ἐρεῖς C δοκεῖς 11 δοκεῖ Β εἶδος δοκεῖς 1, | 23 8 168 Ed pr in ABCL ante 
$ 149 legitur. Cf. Addenda | 24 κίταριν] κιτταβάρη II | 26 ἐγὼ δὲ ὡς τ. II 

1 Hes xupric: ὀρνιθοτῥοφεῖον | 2 xaMà] Hesiod Op 299 Phot Hes || 

2—10 καλιά Phot L xaMá et καλίδιον et καλιός, Hesych | 19 cuba] X 131 

Harpocr | ἀορτῆρα] cf X 139, VII 79 | 22 xupBacía Aristoph ἐν Τριφάλητι, 

Av 486 cum Schol Hes Et M Bachm Lex (Phot Suid) cf Erotian p 55,7 Nachm 
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vnpov ῥυπαρὸν ckóÀuOpov' κάνυςτρον ἔνιοι ἀκούουειν. καὶ ὅταν 

μὲν ἐν ᾿Αχαρνεῦειν εἴπῃ ᾿Αριετοφάνης (108) ἀχάνας χρυείου, τὸ 
ἀγγεῖον ícuc Περεικόν᾽ ἔνιοι δὲ τὴν θεωρικὴν κίςτην οὕτω ἀκε-: 

ἐκλῆεθαι νομίζουειν, ἐν δὲ ᾿Αριετοτέλουςἡ ᾿Ορχομενίων ἀἐπολιτείᾳ) 

5 (ἔν 566) μέτρον ἐἐςτὶν T Opxouéviov' τετταράκοντα πέντε} με- 
δίμνους χωροῦν ᾿Αττικούς. foi δὲ κοιτίδας (ràc [0L τῶν [1 ΤΤυθῶδε ióv-17 

ἔῤτων, ὅτε, καὶ τὰ λεβητάρια καλοῦςι παναγρίδας. ἐξίφους δὲ; ὄνομα ἢ 
ἔοικεν εἶναι βαρβαρικὸν fj ε«κάλμη, (ζοφοκλέους εἰπόντος ἐν Τρωίλῳ ὃ 

(fg 563) | 
| 10 fickàAug γὰρ ὄρχεις Baciic ἐκτέμνους᾽ ἐμούς. 1 

τὸ δὲ ὄγκιον «ςκεῦος πλεκτὸν εἰς ἀπόθεειν εἰδήρου ἢ ἄλλων τινῶν , 

παρὰ δ᾽ Ὁμήρῳ (φ 61) τῶν 'Obuccéuc πελέκεων ἢ Ἕρμιππος δ᾽ ἐν 
Δημόταις (I 229. 16 Ko) ἔφη ᾿ἔχοντες ícov ἀςπίδιον ὀγκίῳ.᾽ παρὰ δὲ 

Βοιωτοῖς τὸν κάδον ckügov κεκλῆςθαι λέγουειν. fj δὲ cuivón Ρκαττύς, ἢ 

15 Poepuóriov ἐντιθέμενον τῇ cuivUm,". ὅταν ὁ «τέλεχος ἀραιὸς ἢ᾽ καὶ 

ἔετι τοὔνομα ἐν τοῖς ᾿Αριεττοφάνους Δράμαειν ἢ Νιόβῳ (fg 285). 

πτανάκα δ᾽ ἐςτὶ ψίαθος fj ἐν τοῖς ἀκατίοις, ἣν καὶ κάνναν καλοῦει. 

κραετήριον δὲ τέτταρα ξύλα [εὶς ἄλληλα évnpuocuéva, τόνῳ ἐν- 

δεδεμένα, (Bà. κατήρτων) πρὸ τῆς φάτνης ἐτῶν ὑποζυγίων, φέρειν 

s) αὐτοῖς τὸν χιλόν, ὃν καὶ χόρτον καὶ πόαν καὶ κρᾶςτιν ((mwec']] ἐκά- 

λουν. ἐκφατνίεματα δὲ αἱ cavíbec oi ἀναιρούμεναι ἐκ τῆς φάτνης ὡς 

καθαίρεεθαι τὰ περιττά. 

ἐκ δὲ τῶν «εκευῶν ἔετω xai προεωπεῖον καὶ μορμολυκεῖον καὶ 

γοργεῖον καὶ mpocumíc, καὶ ὡς (év τοῖς (ζοφιεταῖς) Πλάτων (I p 638. 

s; 142 Ko) ὀθόνιον πρόεωπον, xoi κλῳὸς καὶ κλοιὸς xoi ἅλυεις [xoi 

1 «κελυθρόν κατυςτρόν II κόλυθρον κάτοπτρον ABCL corr Meineke cl X 86 | 

2 ἄχαρνας cdd corr Seber | 3 ἀργύριον II | 5 πέντε add Salmasius cl schol 

Aristoph Ach 108 | 6 τῶν add Kaibel | 7 ταναγρίδας II | 10 βαειλεῖς edd corr 

Casaubonus | 13 ὄγκον II | 14 cxfjpoc Il | 15 ςμινύης aut ἐν cp. Bekker | 

16 δρα. ἡνιόχων AB | 17 πτακανα ID πτακάλα AB | ἀπτίοις II. || 18 κρατή- 

piov II || 21 ἐκφατν. — cav.] ei καὶ cparrjv: ςάγματα δὲ αἱ cav. II || 25 ὀθίτ S)- 

ὠνινόν II 

1 κόλυθρον] X 86 | 2 ἀχάνη] Schol Aristoph Acharn 108 (Suid) Bachm 

Lex in BA 473.32 Hes àyávac: τινὲς μέν ἸΤερεικὰ μέτρα, Φανόδημος δὲ 

κίεται, eic ἃς... et ἀχάνη᾽ μέτρον círou ἐν Βοιωτίᾳ, χωροῦν μεδίμνους ue || 

7 mava[píbac] Inscriptio Aeginetica IG IV! 1588.18 || 8 cxóAum] Phot Hes | 

11 ὄγκιον] Hes | 14 xarróc] Phot Hes | 17 xóvvo] VII 185 || 18 κραςτήριον] 

VII 142 | 91 ἐκφατίεματα] Hes | 23 μορμολυκεῖον] Platon Phaed 77 E, Hes l 

24 τοργεῖον] IV 115 — Schol Platon p 464 Bekk EM 238,46 Hes | 26 κλῳός] 

Aristoph Vesp 897, Schol: οὕτως ᾿Αττικοὶ τὸν κλοιὸν ἔλεγον Phot 
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(uováAucic.| fj δὲ ἅλυςεις oU μόνον ἐπὶ τοῦ δεςμοῦ ἀλλὰ xai ἐπὶ 

τοῦ γυναικείου κόεμου ὠνόμαςται παρὰ ᾿Αριςτοφάνει, (fg 320. 12) 

᾿εφραγῖδας ἁλύςεις᾿ Φιλιππίδης δὲ ἔφη (III 310. 33 Ko) 

ἁλύειον [eixe| τετταράκοντα δραχμὰς ἄγον. 2 

δεςμὸς μέντοι ciónpoüc καὶ εκύλαξ, lob μέμνηται Πλάτων ἐν '€A-4 ὁ ; 

ἐλάδι (I 606. 28 Ko)! 1 
᾿ ῥλαβὼν Poovhi E 

(Prov εκύλακα τὸν τοῦ προξένου, κἄπειτα δῆςον αὐτόν.) 

168 ἐκ δὲ «κευῶν καὶ ἀναξυρίδες καὶ ςκελέαι καὶ ποδίδες xoi TTep- ὶ 

εικαί, ὡς ᾿Αριετοφάνης ἐβέν ταῖς Νεφέλαις (151) τὰς ἀναξυρίδας ἔοικε") 10 » 

ἐβκαλεῖν, "Avripávnc]| δ᾽ ἐν (κύθαις ἢ Ταύροις (II 97. 201 Ko) *capá-  - 

βαρα καὶ χιτῶνας πάντες évoebukórec! ἣ δὲ ἁμαξὶς ἁμάξιον μικρόν, 

καὶ παίζειν τοῖς παιδίοις. καὶ κώδων δὲ ἔςτι τῶν «κευῶν καὶ τρυ- 

τάνη καὶ ὑςτριχίς, τάχα δὲ καὶ κῴδιον καὶ κῳδάριον καὶ ἀρνακίς, καὶ 

βακτήριον, καὶ ςάκκος, καὶ λυχνίς, καὶ πυξίς, (koi ἕτερόν τι τοιοῦτον 15 

καλαμίεκος ὡς ἢ tórav φῇ ᾿Αριετοφάνης ἐέν ᾿Αχαρνεῦειν (1034)1 

εὺ δ᾽ ἀλλά μοι «ταλαγμὸν βεἰρήνης} ἕνα 

εἰς τὸν καλαμίεκον ἐνετάλαξον τουτονί. 

169 καὶ ἁλία δὲ ςκεῦός τι ἦν πύξινον, ὦ τοὺς ἅλας évrpifouciv: "Apxurmoc 

ἐμέν γε ἐν Ἡρακλεῖ γαμοῦντί (I 680. 18 Ko) qnav! *àMa πυξίνη,᾽ so 

(τράττις δ᾽ ἐν Κινηείᾳ (I 715. 14 Ko) 

ἁλμυρόν θ᾽ ὕδωρ, 

ἕτερον τε λεπτὸν ἐν ἁλίᾳ κεκομμένον. 
c iae i iu ect Uc eiie euis: wA τὶ 
Rt 

Oe fes καὶ icuc àv ἐοίκοι τούτῳ τῷ ἀγγείῳ ἐν ὦ τὸ πέπερι λεαίνουειν. ἀλλὰ | 
μὴν καὶ popuóc ['Pooputov' oopuickoc qopuíc: ἐέἐν δὲ τῷ Γηρυ-} ss — 

ἐτάδῃ ὁ ̓ Αριετοφάνης λέγει (fg 172) ᾿φορμῷ cxotvtvu', ἐν δὲ τοῖς An- 
μιοπράτοις καὶ ἁλῶν τρία ἡμιφόρμια πέπραται, ὥςπερ καὶ εηςάμων 

170 ἡμιβεάκιον. τάχα δὲ κἂν ὄροφόν τις ὀνομάεςειεν, ὅς ἐςτι ςτεγαςτὴρ᾽ 

κάλαμος, ὃν καὶ Ὅμηρος (€ 451) ἐὀνομάζειν ἔοικεν ἐπὶ τῆς ᾿Αχιλλέως] | 

ἰεκηνῆς.ἡ καὶ ἐν 'ApicroréAouc (fg 268) δὲ ἢ Ocoppácrou [ucikoic! so $ 

ἐγγέγραπται καλάμου, ὀρόφου, θρυαλλίδος, crpoBíAou, πίτυος. εἴποις 

4 ἁλ. δὲ Ο | δρ. δὲ ἄγων 1, ὃρ. ἔχων II | 12 πάντα edd πάντας Ed pr, n 

corr Jungermann | ἐνδεδυκότα II | 13 ἔντι IT ABL [[ 17 οὐδ᾽ II | «τεναγμὸν A || | 

18 «τάλαξον ABCL Ed pr ἔνεταξον II | τουτινύ II | 19 ἁλιάδες cx. II || 21 δ᾽ 

εἰ κινήςειεν AB | 22 ἁλικόν τε II || 23 ἁλίαις AB || 26 φορμός II || 27 ἄλλων II || 

81 ὀρόφου ἀλλ᾽ εἶδος II 

1 dAvcic] Hes ἁλύειον | 2 cf VII 96 | 11.12 capágapa] VII 168 Phot Hes || 

12 ἁμαξίς] Aristoph Nub 864 c schol Suid Hes | 19 ἁλία] Hes || 25 φορμός] 

VII 175 || 26 vd ad X 23 
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δ᾽ ἂν xoi ὠλένας ὑδκαὶ! ὠλενίδας,ἢ καὶ παρωλενίδας (év τοῖς An-4 
ἐμιοπράτοις εἰρημένας. καὶ πη νήκην δὲ καὶ προκόμιον, καὶ ὡς "Api- 

 crogávnc ἐν Γηρυτάδῃ (fg 181) περίθεειν᾽ καὶ περιθέτην δέ, ὡς [évl 

L'Augiboc! ᾿Αλκμαίωνι (II 286. 2 Ko) καὶ Μενάνδρου Ὀλυνθίᾳ (fg 359). 
5 ἰεκεῦος δὲ xoi jj κλῖμαξ᾽ καὶ oi ἀναβαςμοὶ τῆς κλίμακος κλι- 

μακτῆρες, (dc ἐν ᾿Αριετοφάνους Δράμαειν ἢ Κενταύρῳ (fg 217)" ἐν δὲ! 

— [roic Δημιοπράτοιςϊ κλιμάκιον, ἐν δὲ ᾿Αμειψίου Κόννῳ (I 613.12 Ko) 

—. κλιμακίδα, 7| που δὲ καὶ τύμπανα καὶ κύμβαλα, ε«κευῶν ἂν καὶ ταῦτα 

εἴη καὶ παρδαλῆ καὶ λεοντῆ, καὶ cavic καὶ λεύκωμα. καὶ oic ἂν ὀρνι- 

τὸ θοθῆραι χρῶνται, παγίδες καὶ νεφέλαι καὶ δίκτυα ἐἐν Ὄρνιει (194)) 

l6" αὐτῶν ᾿Αριετοφάνης μνημονεύει. 

τὴν δὲ πήραν πηρίδιον [etmoic ἂν ὡς ἐν (κηνὰς καταλαμβα-} 

ἐνούςαις ᾿Αριετοφάνης (fg 486),} καὶ θύλακα καθ᾽ Ὅμηρον (9), ἑκαὶ θύλακον 
καὶ θυλάκιον καὶ θυλακίεκιον, (uc ἐν Δαιταλεῦειν (fg 298) "Apicro-! 

i5 ἐφάνης, καὶ) κώρυκον ῥκαὶ κωρύκιον ἢ καὶ κωρυκίδα, dc ἐν ταῖς] 

ἰ Ὅλκάειν II Apicrogóávouc (415). καὶ βύεμα δ᾽ [àv εἴη τῶν xpn-! 

tcíuuv, "Apicropávouc εἰπόντος (fg 299. 2)} 'Bócua καὶ γευεςτήριον. 
τοῦτο δὲ βύετραν ἑτεροι κεκλήκαςιν, dic ᾿Αναξανδρίδης Κιθαριςτρίᾳ 

(II 143. 23 Ko) καὶ ᾿Αντιφάνης Ὀρφεῖ (II 85. 180 Ko) “βύετραν τιν᾽ 

20 ἐκ φύλλων ῥἐτινῶν.᾽ ἀλλὰ μὴν͵ τῷ ετεγαςτῆρι ὀρόφῳ προεήκοιεν àv 

καὶ oi ε«τρωτῆρες καὶ τὰ καλυμμάτια᾽ ἐἄμφω δὲ, ἐν ᾿Αριςτοφάνους 

ἐΒαβυλωνίοις (fg 12)} 

πόςους ἔχει «τρωτῆρας ἁνδρὼν οὕὑτοεί, 

καὶ αὖ πάλιν (fg 13) 

36 lic οὐ) καλυμματίοις τὸν οἶκον ἤρεφεν. 

φαίης δ᾽ ἂν ἐκατ᾽ ᾿Αριετοφάνην λέγοντα ἐν ὋὉλκάει! καὶ παττάλους 

(fg 421) ἐγκρούειν, καὶ «κύταλον ὑποείδηρον (fg 422) καὶ ςμινύδας 

3 πέριθετον ABC || 7 Kóvvu] κοινὼ II C ὦ ABL corr Kuehn | 8 κύμ- 

παν(λ Ο6)α ABC || 13 θυλάδα II | οὔλακον ABCL || 14 δαιδάλω II | 16 ἀριετο- 
φάνους Ed pr sol | 20 ὡς (τὸ C) «ςτεγαςτήριον ILC. creyacro L. |. ὠλόφω AB 

ρόφω C φόρω L | 23 ἔχεις C || 25 οὐ] ἐν Β εὖ Bergk || 27 ἐκκρούειν cdd, corr 
Hemsterhus | ckóroÀov ABCLF πάτταλον S cxuróMov Bergk | cyuiwvibac II 

cutvóac. Hemsterhusius 

2 et 7 vd ad X 23 | 3 περιθέτη] II 35 || 5.6 κλιμακτῆρεε] IV 127, VII 112 

Eurip Hel 1586 Phot | 8 κλιμακίδα! BA 272.18 | 9 cavíc] VIII 128 Phot Hes || 
10 νεφέλη] Schol Aristoph Av 194 veg. εἶδος δικτύου θηρευτικοῦ || 13 θύλαξ 

non apud Homerum, vl ap Herodot III 46 || 15 κώρυκος] Hes | κωρύκιον] Suid | 

κωρυκίδα] Eustath 1534,47 || 21 crpwrfjpec] X 157 Harpoer BA 302.5 Phot | 

καλυμμάτια] Phot s v οὗ ἤρεφεν | 27 cuw$ac] Ael Dionys ap Eustath 217.99 

(Sehwabe) Zuwvónv Hes 
Lexicogr. Graeci IX : Pollux ed. Bethe II 16 
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(fg 402) xoi ἀγκαλίδας (fg 418), xoi ὡς ἐν Ταγηνιςταῖς νεβρίδα 
(fg 522) καὶ λίθους mupívouc (fg 510) xoi κηρύκιον (fg 518), xoi ὡς 
ἐν "Hpwav (fg 303) 

ἴθι δή, λαβὼν τὸν ῥόμβον ἀνακωδώνιοον, 

καὶ ὡς ἐν Γήραι (fg 127) ᾿πτωχικοῦ ββακτηρίου,᾽ καὶ (fg 128) 

βακτηρία δὲ Περεὶς ἀντὶ καμπύλης 

καὶ (fg 144) ἱκαλαμίνους αὐλούς. ἐτοὺς δὲ κάλως καὶ εχοινία) καὶ 
ὅπλα ἂν εἴποις Ὅμηρος δὲ καὶ ὅπλον βύβλινον (φ 391). 

φαίης δ᾽ ἂν καὶ χρυςεώματα καὶ ἀργυρώματα καὶ χαλκώματα 

lév μέρει τῶν «κευῶν, οὐ μόνον ἐν τῇ ᾿Αναβάςει (IV 18) Ξενοφῶντος 

ἰεἰπόντος χαλκώμαειν, ἀλλὰ καὶ) ᾿Αριετοφάνους ἐέν TTeAoproic (fg 436)! 

᾿ἱχαλκώματα προςκεφάλαια.᾽ Aucíac δὲ ἐν τῷ πρὸς Κλέωνα (fg 148 

Tur) καὶ ἀργυρώματα καὶ χρυςεώματα! εἴρηκεν. 

καὶ βαίτας δὲ τὰς τῶν ἀγροίκων διφθέρας (év τοῖς γυναικείοις) 

ἐμίμοις ὁ ζώφρων (fg 38 Kaibel) ἐκάλεςεν. εἶεν δ᾽ ἂν καὶ ἀμφω- ; 
τίδες {ἐκ τῶν ckeudv, Πλάτωνός (I p 662. 280 Ko) τε εἰπόντος καὶ; 
ἐν Κερκυόνι Αἰεχύλου (102) 

ἐἀμφωτίδες Tot] τοῖς ἐνωτίοις πέλας᾽ 

ἐ᾿Αλέξιδος δὲ καὶ δρᾶμα ᾿Αμφωτίς (II 301 Ko).| καὶ ῥιπίδα δ᾽ ἄν τις 
φαίη πλέγμα Ti ψιάθῳ ἢ φορμῷ mapamAncov: Κράτης δ᾽ ἐέν τοῖς] 

ἐ Ἥρωοειν (I 133. 13)4 ἔφη “ῥιπίδι κοπραγωγῷ᾽ ['év δὲ τοῖς Δημιο-"} 

πράτοις ἀναγέγραπται “ῥιπαικὰ παγκτόν.᾽} “Ὅμηρος δ᾽ ἔφη (e 256) 

“ῥίπεςει διαμπερὲς οἰευΐνοιςι ̓  δῥκαὶ γὰρ ὑοἰεύα, καὶ! οἰεύινα ckeun,! 

παρὰ δὲ Θουκυδίδῃ (IV 9) καὶ ἀςπίδες oicówvatL] καὶ λίνον δ᾽ ἂν 

εἴποις καὶ ςτυππεῖον, {καὶ kàvvagov' καὶ κάνναβιν, καὶ τὸν icróv 
τῶν ταῦτ᾽ ἐργαζομένων γέροντα. xoi δὁλκεῖον ἀγγεῖον ὑγρῶν τε καὶ 

ξηρῶν, ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ χαλκοῦν, ὡς ἐν ᾿Αρρηφόρῳ Μενάνδρου (fg 13) 

“ἢ χαλκοῦν μέγα ὁλκεῖον᾽᾿ ἐν δὲ Φιλήμονος Γάμῳ (II 485. 25 Ko) 

5 πτωχίμου II | 7 καλαμινος αὖλος II. κάλους II || 14 ἀργύρων II || 16 ἐκ] 

ἕν Nauck || 18 τοι CBL τε II | ὠνη(ο F)víoic II | 19 ριπάδα AL || 22 ρίπαι xai II | 

παγκτόν C Ed pr παγωγον LF παγωτον S || 28 ὀιείνοιςι ABCL 9$cvoia II semper 

οἰςινίοιςι Ed pr oicótva Ed pr oícova A oicova L | 25 Ed pr sol | κάναβιν A II 

1 ἀγκαλίδες ξύλων (Aristoph fg 418) Phrynich Ecl 20.3 Borr | 2 λίθους 

mUpívouc] VII 123 | 7 xoAautvouc] X 153 | 12 χαλκώματα] VII 105 | 13 cf VII 
103sq Athen 231B | 14 βαίτη] Soph fg Hes | 15.16 ἀμφωτίδες] II 83 Paus 
ap Eustath 1324.88 — p 110.5 Schwabe Athen XI 783 D Suid Hes | 22 vd ad 

X 23 | 28 oicóa] cf VIL 196 BA 57 || 25 κάνναβις VII 72 Phot Hes ΒΑ 105. 27 

(ζοφοκλῆς Θαμύρᾳ᾽ Ἡρόδοτος IV 74) | 26 ὁλκεῖον] Phot 

" 
Ἶ 
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ὁλκεῖον εἶδον ἐπὶ τραπέζῃ κείμενον 
πυρῶν τι μεεςτόν. 

εἴποις δ᾽ ἂν καὶ μηλωτὴν τὴν τοῦ προβάτου δοράν, Φιλήμονος [ei-1 

ὑπόντος ἐν Εὐρίπῳ (II 483. 17 Ko) ᾿ςτρῶμα μηλωτήν T ἔχει. καὶ 

s «(κεῦός τι ὁλοείδηρον, [dc ἐν ᾿Αντιφάνους Φιλίεκῳ (II 104. 216 Ko), 
καὶ ἄλλο μονόξυλον, (c ἐν Πλάτωνος Νόμοις (956 Α).) Κρατίνου δ᾽ 477 

εἰπόντος ἐἐν Neuéce (fg 115)) “ἐν τῷ κυφῶνι τὸν αὐχέν᾽ βἔχων᾽ ἡ 
[5 που νοητέον ὡς «κεῦος ἦν τι ἀγορανομικόν, d) τὸν αὐχένα ἐν- 
θέντα δεῖ μαςτιγοῦςθαι τὸν περὶ τὴν ἀγορὰν κακουργοῦντα. ἱκαὶ 

ιο ἱἵνάρθηκα δ᾽ ἂν εἴποις, Πλάτωνος (Phdon 69 C) μὲν xoi ναρθηκοφό- ἢ 

ἵρους ὀνομάςαντος, Ἴωνος δὲ (év τῷ Μεγάλῳ δράματι (TGF 15) εἰ- γῇ 
ἱὐ πόντος 'wa6apóv νάρθηκα.᾽ ζυγὸν δὲ εἴποις ἂν ὑποζυγίων, καὶ 10] 

ἵἱτῆς τρυτάνης καὶ τὸ τῆς νεὼς καὶ τὸ τοῦ ὑποδήματος καὶ τὸ τοῦ 

Lxopoó* Δεινόλοχος δ᾽ ἐν ᾿Αμαζόειν (CGF 149. 2 Kaibel) ἔφη καπηλικοῦ ἢ 

15 ζυγοῦ. τὸ δὲ ξυρὸν πολλῶν εἰρηκότων, παρατηρητέον ὅτι ᾿Αρχιπποςΐ 

ἱέν τῷ Ῥίνωνι (1 088. 42 Ko) ἀρρενικῶς αὐτὸ εἴρηκεν. 

φλοΐνην δὲ ἐεθῆτα Ἡροδότου (III 98) εἰπόντος, coi τοῦτο ὑπ- 178 

άρχει λέγειν καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων πλεγμάτων, oiov φλοΐνην ςπυρίδα 

(4 ψίαθον ἢ ὁτιδήποτε, μάλιετα καὶ Εὐριπίδου (év Αὐτολύκῳ ca-| 

40 ἰτυρικῷ (fg 284)) εἰπόντος 'cxyoivívac γὰρ ἵπποιςι φλοΐνας ἡνίας 

πλέκει.᾽ ἣ δὲ ὕλη ὅθεν ἐπλέκετο, φλοῦς μὲν κατὰ τοὺς Ἴωνας, φλέως 

δὲ κατὰ τοὺς ᾿Αττικούς. εἴη δ᾽ ἂν καὶ κόιξ ἕν τι τῶν πλεγμάτων, ὃν 179 

oi μὲν Δωριεῖς κόιν καλοῦειν, ὧς Ἐπίχαρμος Πίθωνι (fg 118 Kaibel) 

ἢ θύλακον βόειον ἢ κόιν φέρειν 

25 ἢ κωρυκίδα, 

οἱ δὲ ᾿Αττικοὶ κόικα, ὧς Φερεκράτης Κοριαννοῖ (I 166. 78 Ko) 

πᾶς δ᾽ ἀνὴρ écarre τεῦχος ἢ κόικ᾽ [i] kuwpuxouc."] 

βεαφῶςϊ δὲ αὐτὸ ᾿Αντιφάνης ἐν Βομβυκιῷ (II 37. 685 Ko) δηλοῖ, εἰπὼν 

[ἀγγεῖον ἀλφιτήριον ἢ κόιξ écrív.] 

so [εἴη δ᾽ ἂν καὶ φείδων τι] ἀγγεῖον ἐλαιηρόν, ἀπὸ τῶν Φειδωνείων 

2 τε A II | 7 τ. αὐτὸν αὐχένα II | 9 ἔδει Meineke | μαςτιτωθῆναι Π || 

12 ψαφαρὸν ABL || 14 χρυςοῦ Aewópaxoc F. || 21 φλῶςΠ || 24 ἢ θυλ.] οὐλάεκον II | 

Bóiov C βοηθόν II | 25 ἢ] ὦ CL | κορυκίδα II ἢ. 26 κῶκα II | 27 ἥκω II || 

28 βομβυκιῶ ABL βοβικίω II | 29 ἀλφιτηρόν II | ὁ κι ABC | écrw] καλεῖται A. || 

80 Φειδωνίων edd, corr Cobet Var lect 66 

3 μηλωτή] Aristoph Byz (ap Eustath 1828. ὅθ — p 197 Nauck cf ad X 182 

da, Hes | 7 κυφών] Phot Hes | 12 Zvyóv] VIL 87 Pausan lex ap Eustath 

956. 8 — p 166, 17 Schwabe Phot Schol Aristoph Lys 417 Hes | 17 φλοίνη Phot | 

22 xói£] Hes 
16* 
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μέτρων ὠνομαςμένον, {ὑπὲρ ὧν ἐν ᾿Αργείων πολιτείᾳ "ApicroréAnc! 

(fg 480) λέγει. καὶ «τέγαετρον δὲ ὅςτις ἐθέλοι ὀνομάζειν, ἧπερ fi 

πολλὴ xpfjcic, τὴν ςτεγαςτρίδα διφθέραν, τὸν cküTivov τοῦτον χιτῶνα, 

ἐκαταφευγέτω ἐπὶ τὸν͵ Αἰεχύλον (fg 361) εἰπόντα, *ócréuv ςτέγαετρον.᾽ἢ 
κίεται δ᾽ οὐ μόνον ὀψοφόροι, οὐδ᾽ ἄλλως ἀγγεῖα εἰς écOrtuv ἀπό- 

θεειν, ἀλλὰ καὶ αἱ τῶν φαρμακοπωλῶν ἂν καλοῖντο, ὡς (év 'Augiapáu! 

᾿Αριετοφάνης (fg 28) 

καὶ τοὺς μὲν ὄφεις, oc ἐπιῤπέμπεις,] 

ἐκ κίςτῃ που καταςήμηναι, 

καὶ παῦςεαι φαρμακοπωλῶν᾽ 

ἐὥςπερ που καὶ Θεόπομπος ἐν ᾿Αλθαίᾳ (I p 133.2 Ko) 

τὴν οἰκίαν γὰρ εὗρον εἰςελθὼν ὅλην 

κίςτην γεγονυῖαν φαρμακοπώλου Μεγαρικοῦ. 

τὸ μέντοι δέρμα ᾧ ὑποζώννυνται αἱ λουόμεναι vuvaikec ἢ oi 

λούοντες αὐτάς, ᾧαν λουτρίδα ἔξεςτι καλεῖν, Θεοπόμπου ['eimóvroc! 
tév. TToiciv (I 148. 81 Ko)! 

| ἐτὴν δὲ περιζωςάμενος (av λουτρίδα,] 

κατάδεεμον ἥβης περιπέταςον. 

Φερεκράτης δὲ fév Ἰπνῷ (1 1069. 02 Ko) καταλέγων Prà ἐργαλεῖα ἢ 
bfc παιδοτριβικῆς ,] 

ton μὲν) ᾧαν λουμένω προζώννυται. 

οὕτω δὲ τὴν μηλωτὴν ἐκάλουν, icuc ἀπὸ τῆς ὄιος. τοῖς δὲ ςετρατιώ- 

ταις καὶ ἀντὶ μάκτρας ὑπουργεῖ [ómep ἐν (τρατιώταις, Ἕρμιππος 

(Ip 241. δι Ko) ὑποδηλοῖ, λέγων “νικᾷ δ᾽ ᾧα λιθίνην μάκτραν.᾽ καὶ 
κέραμον δ᾽ ἂν εἴποις, ἑκαὶ κέραμον ς«τεγαςτῆρα᾽ ἐν δὲ τοῖς Anuto-| 

ἐπράτοις καὶ xépauov!| ᾿Αττικὸν καὶ κέραμον Κορίνθιον. κεραμίδα δὲ 

Θουκυδίδου [eimóvroc ἐν τῇ Πλαταϊκῇ πολιορκίᾳ (III 22. 4),} κεράμια 
τὰς κεραμίδας 'Apicropávnc (év Cong (205) καλεῖ, λέγων 

4 ὀςτέον II || 8 ἐπιπέμπτης F ἐπιτεμνεῖς B. || 9 κίετει II | καταςημαῖνει II || 

11 ἀλφαία AB | ̂ 12 γὰρ oix. εὗρ. II | 13 φαρμακοπώλων Μεγαρικῶν II | 

16 màav II | 19 ὕπνω II ἱπτῶνι CL ἴππωνι B corr Hemsterhus || 20 τις παιδο- 

τρίβης II || 21 uvav II | Aouuevot ἃ Aovouévu II || 25 xéccapov II || 27. 28 κερα- 

μίδα c. kep. II | ςφιγξὶ II 

8 ςτεγαςτρίδα] VII 70 || 5 xícrn] Aristoph Ach 1098 Eq 1211, Hes || 15 ᾧαν 

λουτρίδα] VII 66 Ael Dionys lex ap Eustath 1828. 48 — p 195. 15 Schwabe lex 
Messanense in Museo Rhenano vol XLVII 411 Bachmanni lex 420. 17 Phot Suid 

Hes Et Gud 575.43 Et M 820.6 cf ad μηλωτή X 176 || 25 creracrfpa] VII 124 || 

25.26 vd ad X 23 
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ὑποδυόμενός τις OUTOCÍ 183 

ὑπὸ τῶν κεραμίων ἡλιαςτὴς ópogíac: 

[oi δὲ βκαὶ ἢ κεραμίδων γράφουειν. καὶ ςφύρᾳ μέν τι ὅμοιον [5 κρο-ἢ 

᾿ταφίδι εἰδηρᾷ εἴη ἂν fj κέετρα, δεεμῷ δ᾽ ἂν ἐοίκοιεν αἱ «τραγγα- 

5 λίδες, (τράττιδος ἐν Goivíccaic εἰπόντος (I 726. 48 Ko) “οὐδὲ εχοινί᾽ 

οὐδὲ ςτραγτγαλίδες ἐείἰείν᾽.᾽ κάνναι δὲ πλεγμάτιόν τι ἐἐςτίν, οὗ μέμ-] 

ἔνηται ἐν Cn£iv| ᾿Αριετοφάνης (394): 

οὐ μή ποτέ COU παρὰ τὰς κάννας oUpr|cu. 

καὶ Φερεκράτης ἐἐν Ἰπνῷ (I 161. 62 Ko)! 

10 ςκηνὴ περίερκτος περίβολος κάνναιει. 

μάλιςτα δ᾽ ἐχρῶντο τῷ ῥὑπλέγματι τούτῳ᾽ ἐς τὰ περιφράγματα, ὡς 184 

ἐὲν τῇ Πυτίνῃ δ᾽ Κρατῖνος (I 18. 191 Ko) περὶ τῶν τριήρων λέγει 

οὐ δύνανται πάντα ποιοῦςαι νεωςοίκων ἔλαχεῖνἣ 

οὐδὲ κάννης. ἢ 

15 Próv μέντοι ταύτας πλέκοντα καννηνῆοποιὸν Ἱππῶναξ (fg 116) κέκλη- 
κεν. ἐν δὲ τοῖς μέτροις τοῖς τῶν ὑγρῶν εἴη ἂν καὶ μάρις, "Apicro- 

τέλους [év τῷ ὀγδόῳ περὶ ζῴων icropíac (p 596.6) εἰπόντος “οἴνου 
ἐβπέντε ἢ μάρεις. écri δὲ [ó μάριςἡ ἕξ κοτύλαι. 

καὶ γῆν δὲ κεραμῖτιν εἴποις ἂν καὶ γῆν κεραμίδα, ἢ ὡς Cav- 185 

so νυρίων fév Γέλωτι (I 793. 4 Ko), ἱκεραμικὴν γαῖαν (crpéguv!. οὗ 

μέντοι oi κεραμεῖς τὰς πλίνθους ἔπλαττον, πλινθεῖον καλεῖ τὸν τόπον 

tév Δράμαειν ἢ NióBu! ᾿Αριετοφάνης (fg 283), περὶ τοῦ Κυκλοβόρου 

τοῦ ποταμοῦ λέγων 

ὃ δ᾽ ἐς τὸ πλινθεῖον γενόμενος ἐξέτρεψε. 

ss τοῖς δὲ cxeUeciv εἰ βούλοιτό τις προςαριθμεῖν καὶ κάδον [irrivov 

ἐἔξεςετιν,) ᾿Αριετοφάνους (év Δράμαειν ἢ Κενταύρῳ εἰπόντος (fg 269)! 

ἀλλ᾽ εἰς κάδον βλαβώνῇ τιν᾽ οὔρει (PPrirrivov. 

καὶ «τόμωμα μὲν ciónpoüv ὅςτις ἐν τοῖς ἀποθέτοις «κεύεειν 186 

ἀριθμοῖ, Κρατῖνος ἐἂν αὐτῷ ευναινοῖ, λέγων) ἐν Χείρωει (1 88.247 Ko) 

2 et 3 κεραμίδων II | 5 cxotviva Π | 6 οὐδὲ] δὲ AB || 8 περὶ II |. eópricu 

ABO | 9 ὕπνω II | 10 περίεκτος II | x&vvea AL II | 18 δύναται AB | ποι- 

oca AB | veucoixu C veucqku S νέος οἶκος F || 15 καννακοποιὸν A. | ὁποιῶν ΠῚ 
17 ἱετοριῶν II | 18 μάρις ABOCL μάρης πέντε II | 19.20 àvvupiuv AB | 

21 ἐκαλεῖτο ὁποῖον II | 22 κυκλοφόρου ABL | 24 οὐδ᾽ ἐς τὸ II | δεόμενος 
ABO δενόμενος L | é£&écrpeye C II | 25 πίττινον] εἰπεῖν II || 27 οὔρειον ABS || 

29 χερεὶ AB II 

4.5 crparyoMbec] Phot (Φερεκράτης Αὐτομόλοις) Hes | 6 xávvoi] Aristoph 
Vesp 394 Phot Hes | 16 uápic] IV 168 Hes || 22 xuxXofópoc] Schol Aristoph Eq 

137 (Suid) Hes | 25 κάδος] Hes || 28 cróuwpa] Phot 
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“Χαλυβδικὸν ξετόμωμα᾽. εἰ δὲ καὶ πλέγμα τι cráprivov [Pr cákovtni 

βεπάρτινον" } ἐθέλοις καλεῖν, καὶ πρὸς τοῦτο᾽ Κρατῖνός (cot βοηθεῖ ἐνῚ 
ἐΝεμέςει λέγων (I 49. 110 Ko)! 

ς«πάρτην λέγω γε ςπαρτίδα τὴν ςπάρτινον. 

φαίης δ᾽ ἂν καὶ cícupvav, Αἰεχύλου ἐμὲν ἐν Κήρυξι (fg 109) εατύ-" s 

ἐροις Aérovroc| “καὶ τῆς cicópvnc τῆς Aeovréac, CogokAéouc δ᾽ (év! 

ἐΜούκαις (fg 319)! 

ψαλίδας τιάρας koi cicupvi)ór] ετολήν. 

ἐπεὶ δὲ καὶ ἀςκὸν καὶ ἀςκίδιον καὶ τὰ τοιαῦτα προειρήκαμεν, οὐδὲν 

κωλύει καὶ μολγὸν εἰπεῖν, ὅς ἐςτι κατὰ τὴν τῶν Ταραντίνων γλῶτταν 10 

βόειος dckóc: ὅθεν καὶ Θεοδωρίδας (Jacobs Antholg Gr IIL 3 p 960) 
τὸν "Hgooicrov ἔφη φυεςητῆρει μολγίνοις χρῆςθαι. καὶ 'Apicrogpávnc γε 

ἐχρηςμόν τινα παίζει (fg 694)! 

μή μοι ᾿Αθηναίους ἀνεῖτ᾽, οἱ μολγοὶ écovroi, 

τὸ ἄπληςτον αὐτῶν ὑπαινιττόμενος. τῶν δὲ"! ἐν οἰκίᾳ ckeuUbv καὶ 15 
«κῦτος καὶ μάεςτιγες καὶ τροχοὶ καὶ πέδαι καὶ ς«τρέβλαι. καὶ ἐπὶ ἐκπώ- 

ματος δ᾽ ἂν εἴποις, ἢ ἄλλου καταςκευάςματος, ὅτι λιθοκόλλητον ἦν, 

lic ἐν τῷ Μενάνδρου Παιδίῳ (fg 312)1! 

lixpucoóv émópicac. εἴθε λιθοκόλλητον ἦν.1] 

ἐβκαλὸν ἦν ἂν οὕτως.) 30 

ἐπεὶ δὲ ἥλους [oi πολλοὶ καὶ) fjMckouc oi ἐἱκωμῳδοὶ λέγουειν, 

licréov ὅτι) καὶ κυνδάλους ἐτοὺς ἥλους ὀνομάζουειν᾽ ἐν γοῦν τῇ 
ἐτοῦ νεὼ ποιήςει, ἣν ἢ) Φίλων ἢ Θεόδωρος (Ὁ) ευνέθηκε, γέγραπται 

᾿κυνδάλους {δὲ͵ ἐχέτω ζυγὸν ἕκαςτον.᾽ φαίης δ᾽ ἂν ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ 
καὶ πῶμα καὶ ἐπίθημα, οἷον πίθου ἢ λέβητος ἢ φαρέτρας. ἐέν γοῦν! 

Lf ᾿Αριετοφάνους {εἰρήνῃ γέγραπται (fg 295)! 

5 

1 καλυβδιὸν F καλώδιον S8. | πλέγματος cm. Il | cmóprnv AB | 2 βοη- 

θήςει II | 2.3 ἐν uéce L | 4 «πάρτην δὲ X. AB | ve C τε, xoi ABII | 

5 cópvav(cÀ) AB || 5.6 carupixoic B. εατυρικῶς II || 6 xoi] κατὰ CL | τε 

cópync AB κύρνης L | Aeovríac CL II | 7 Mucoic Causaubonus || 8 cicup.] 
τιαρνῴδη AB | «τολόν BC II || 12 μολγίνοις Ed pr. μολίνοις 1, μολί(υ IT) Boic C II 

μολυβδοῖς AB | 14 ἀνεῖται SC αἰνεῖται Ἐ' αἰνεῖτε ΑΒ cf Solmsen Χαριςτήρια 

F.E.Koría Moskva 1896.166 | ἀμολγοὶ BL μόλγοι € | 20 ἂν fjv L || 23 Θεό- 

6upoc CL ᾿Απολλόδωρος AB II 

5 cicópva] Phot Schol Aristoph Av 122 Hes cícupvov et ccupvóc | 8 Hes | 

εἰουρνώδης «τολή] Hes | 10—14 Hes μολγός᾽ 'Apicropávnc . . . ó δὲ ἀμέλγων τὰ 

χρήματα, ἀμολγός (Pausan Lex ap Eustath 838.54 — p 107.11 Schwabe). ἔνιοι 

δὲ μολγοὺς ἀκούουςει τοὺς uoyOnpoóc ... ἄλλοι δὲ μολγὸν τὸν βόειον dckóv ... 
Suid Schol Aristoph Eq 968 | 16 «κῦτος] BA 302.21 Phot Hes | 21 ἡλίςκους]) 

X 61: Aristoph fg 314 | 22 κύνδαλοι] IX 120 
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τὴν δ᾽ ἀςπίδα 

ἐπίθημα τῷ φρέατι παράθες ἐεὐθέως} 

“Ὅμηρος (ι 814) δ᾽ ἔφη ὡς εἴτε φαρέτρῃ πῶμ᾽ {ἐπιθείη. 

τὸ μὲν δὴ ξύλον d) περιπλάττουει τὸν πηλὸν οἱ κοροπλάθοι, 

δ Βλύναβος καλεῖται᾽ ὅθεν καὶ (τράττις (év τῷ Κινηείᾳ (I p 716. 20 Ko) 
τὸν Cavvupíuva διὰ τὴν ἰεχνότητα κάναβον καλεῖ᾽ αὐτὸ δὲ τὸ πή- 
Mvov, ὃ περιείληφε τὰ πλαςθέντα κήρινα, ἃ κατὰ τὴν τοῦ πυρὸς 

προςφορὰν τήκεται καὶ πολλὰ ἐκείνῳ τρυπήματα ἐναπολείπεται, μί- 

X λιγδος καλεῖται᾽ ὅθεν καὶ ζοφοκλῆς ἔφη ἐν Αἰχμαλώτιειν (fg 32) 

30 ἀςπὶς μὲν ἣ μίλιγδος ὡς πύκνωμά τι. 

ἰἐπιπόρπαμα δὲ κιθαρῳδοῦ ckeurj, ὡς Πλάτων ἐέν Ταῖς ἀφ᾽ ἱερῶν" 

(I 603. 10) 
ἐδότω [Priv κιθάραν! τις ἔνδοθεν 

[xdi τοὐπιπόρπαμα. ἢ 

16 é£ecri δὲ καὶ ἀγγεῖα ὀστράκινα τὰ κεράμεα ἢ τήινα εἰπεῖν [év| 

ἰγοῦν τῷ ΤΠοιητῇ) Πλάτων ond (I 632. 114 Ko) 

θαυμάζω τὸν τὴν δαπιθάκνην 

«ἰπότερον᾽ ὀςτρακίνην (P354 βίβλον ἔχων [τὴν δήποτε. 

Ἡρόδοτος (IV 70) δὲ καὶ κεραμίνην κύλικα ἐἔφη, καὶ P6" ᾿Αναξίλας) 

30 ἐΒοτρυλίωνι (II 265. 5 Ko)! 

ἐἱκοὐκ dv γέ μοι τουτὶ γένοιτο xepájuvov.! 

écri δὲ [kal] ἑλένη πλεκτὸν ἀγγεῖον cmáprivov, τὰ χείλη oi- 

οὔινον, ἐν ὦ gépouciv ἱερὰ ἄρρητα τοῖς '€Aevngopíoic. εἰ δὲ βούλει 

καὶ ἄλλα τῶν ἱερῶν {εκευῶν, ἔςετι μὲν ὑφάεςματα, καλεῖται δὲ icrpia-T 

36 Iv óv, προτόνιον, ἡμίμιτρον.Ἶ ἱποδώνυχον [fj ἐςθὴς Hi] τῆς ἱερείας} 

ἡ τῆς Tlavopócou.] Prà μὲν ἄλλα καλύμματα ἱερῶν τὰ δὲ ἐπίπομπα! 

1 δὲ ΑΒ μὲν ΠῚ, τ᾽ οὖν C | 3 ἐπιθείης II AB | 4 ξ. εἰς ὃ πλέκουει τ. 

AB II || 5 κάνναβος VII 164 || 6. 7 πίλον AB || 8 ἐναπείληπται AB || 8.9 μήλιγδος 
II CL λίγδος Leopardus | 9 αἰχμαλώτηειν ID P -ὦτοις CL | 10 ἡμίλιγνος II | 

πυκνὸν maréi CL || 14 τουπιπόρματα C | 17 πιθάκνην Π | 18 ἔχοντα AB 

ἔχοντι II || 20 βότρυςεδιωνι CL | 21 οὐκ CL | γένηται CL | κεραμεοῦν S et 

in marg κεράμινον | 22.23 οἴευνον C εὐινον B || 24.25 icrpiavóv] ὑφαςπάτανον 

ILB ὑφάς A || 25 cetera desunt in C folio excisso | 26.p.248,1 τὰ bé πρὸ πομπὰς 

ςκεύη πάντα πομπεῖα καλεῖται L 

4 cf VIL 164 | ὅ xávagoc] VII 164 Phot L Hes | 8 λίγδος] Ael Dionys 

ap Eustath 1926.52 — p 190. 1 Schwabe Hes | 11 ἐπιπόρπαμα] Ael Dionys ap 

Eustath 905.57 — p 201.4 Schwabe ἐπιπόρπημα | 24. 26 icrpiavóv] Hes icrpiá- 

vibec || 25 προτόνιον] Phot Hes | ἡμίμιτρον] VIII 103 Hes | ποδώνυχον] Phot Hes 

189 
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192 
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ἱπαραπόμπεια καλεῖται. ὅταν δὲ Δημοςθένης (XLVIII 12) εἴπῃ cax-1 

ὑχυφάνταςε, τοὺς πλέκοντας ταῖς τυναιξὶ τοὺς κεκρυφάλους ἀκούουειν. 

ἱεκευῶν δὲ ἐν Εὐπόλιδος [Πόλεει κατάλογος, (I 320. 228)11 

ἱκαρδόπους ἐτε καὶ ἢ 

ἱκρατῆρας ὀκτὼ ἐδὲ) χύτρας δύο τρυβλίω,ἢ 5 

ἐἱκνέφαλλα [(oéxa|, θέρμαυετριν, ἕξ θρόνους, ᾿χύτραν, ἢ ἢ 

t[kávvac ἑκατόν, κόρημα, κιβωτόν, λύχνον. [" : 

1 ποδόπομπα παραπόμπεια AB | 1.2 caxxog. ἃ caxxug. IL B. εακυφ. L, 

corr Seber || 4 τε καὶ] δέκα Bekker || 5 δὲ] δύο Salmasius | δὲ χυδρίας L δέχ᾽ ὑδρίας, 

Kaibel | 6 κνεφαλλάς S | δέκα L τε xai BS | ultimum fol ed F exeissum | 

7 κλίνας SL | καὶ λύχνον ἃ 1 

1 caxyupávrac] VII 191 IX 89 BA 802. 28 Phot cakngávroi — 



CONSPECTVS RERVM E LIBRIS MANVSCRIPTIS 
DESCRIPTVS ET AVCTVS 

Κεφάλαια τοῦ πρώτου βιβλίου 

Ἐν τούτῳ τῷ βιβλίῳ αἵ τε θεῶν 
καὶ δαιμόνων ὀνομαείαι 

καὶ τῶν περὶ αὐτοὺς τιμῶν 

καὶ τόπων, καὶ χωρῶν 

καὶ τῶν περὶ τοὺς νεώς 

καὶ τὰ ἕδη τεχνιτῶν 

καὶ θεραπευτῶν 

[μαντικόν 
εὐςεβήῆς 

θεοὶ ὑπερουράνιοι 

προςιέναι πρὸς τοὺς θεούς 

μῆλα θύουςει Ἡρακλεῖ 

καθαρμοί 

καιρεὶ ἱεροί 
μυςτήρια 
ἑορταί 

δαὶ εἰς θεούς 
ὅρκος] 
βαειλικὰ ὀνόματα 

τάχους καὶ βραδύτητος 

βαφῆς ὀνόματα 

ἐμπόρων καὶ βαναύςων ὀνόματα 
εὐετηρίας καὶ τοῦ ἐναντίου 
καιρῶν ὀνόματα καὶ τῶν περὶ αὐὖ- 

τοὺς εὐμβαινόντων καὶ τῶν καθ᾽ 

ἕκαςτον γιγνομένων 

οἴκου καὶ τῶν ἐν αὐτῷ καὶ περὶ 
αὐτὸν γιγνομένων 33 

νῃῶν ὀνόματα, καὶ ὅςα περὶ ναῦν 
ἐν εἰρήνῃ τε καὶ πολέμῳ 82 

μέρη τε νεώς 85 

καὶ ὅπλα νεώς 93 
[oi ἐμπλέοντες 95 
νήχεςθαι 97 

φόρτος] 99 
ὅςα τε ἐν ἐν λιμένι 100 

καὶ ἔξω λιμένος 108 

[ναυμαχίαι] 119 

ςτρατιωτικὰ ὀνόματα καὶ ἀρχόντων 128 

καὶ ckeuf|c 180 

᾿ καὶ τῶν εἰς τοὺς πολέμους χρηείμων 132 

καὶ ἅρματος μερῶν 142 

ὅςα τε περὶ πολεμίων 150 
καὶ φίλων 162 

καὶ τῶν ἐν πολέμοις ευμβαινόντων 155 

ἱππικὰ ὀνόματα, αὐτῶν τε τῶν ἐπι- 

Κεφάλαια τοῦ δευτέρου βιβλίου 

Αἵ τε ἀνθρώπων ἡλικίαι 
καὶ τὰ ὀνόματα 

τὰ πρὸ τῆς γενέςεως 

καὶ τὰ μετὰ τὴν γένεειν 

τὰ ἀνθρώπων μέλη τε καὶ μέρη 

[τρίχες 
κουρᾶς εἴδη 
κεφαλή 

ὀφθαλμοί 
ῥίς 
ὦτα 

μῆλα 
χείλη 

ὀδόντες 

cróua 

γλῶττα] 

μελητῶν, καὶ ἔργων ἱππικῶν 181 

γεωργικὰ ὀνόματα 224 

ἔργων τε καὶ φυτῶν 829 

καὶ τόπων 239 

καὶ ἐργαλείων 245 

ἀρότρου μέρη 202 

ἁμάξης μέρη 253 
περὶ μελιττῶν 254 

[φωνή 117 
τράχηλος 180 

βραχίων 181 

πῆχυς 140 

χείρ 148 

ςτῆθος 162 

νῶτα 177 

πλευραί 181 

μῆρα 185 
ςτόμαχος 201 

φάρυγξ 201 

ἧπαρ 218 

ςπλῆν 220 

ψυχή 486 
ςῶμα 282 
aicenceic] 236 
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Κεφάλαια τοῦ τρίτου βιβλίου 

Τὰ περὶ γένους καὶ ευγγενείας ὀνό- 

ματα 
τὰ περὶ γονέων 

[παῖδες 
ευγγενεῖς 

κηδεςταί 

ἐπίκληρος 

μνηςτήρ] 
τὰ περὶ γάμου 
καί τῆς περὶ τὸν γάμον τεκνοποιίας 
καὶ τεκνοτροφίας 

ὅςοις ἂν περὶ τῶν πολιτῶν τις χρή- 

ςαῖτο ἢ ξένων ἢ μετοίκων 
ὅςοις ἂν περὶ φίλων καὶ περὶ ἀγνώ- 
cruv ἢ ἐχθρῶν 

καὶ oic ἄν τις τὸν φιλόπολιν Óvo- 

μάςειε καὶ τὸν ἐναντίον 

ὅςα ἀπὸ τοῦ ἐρᾶν ὀνόματα 

ὅςα ἀπὸ δεςποτῶν 

καὶ δούλων καὶ τὰ ἐπ᾽ αὐτῶν 
περὶ τραπεζιτῶν καὶ τῶν civ αὐτοῖς 

περὶ δοκίμου καὶ κιβδήλου ἀργυρίου, 
χρυςοῦ καὶ ἀργύρου 

περὶ μετάλλων 

8 
ὅπως ἄν τις τὸ πολὺ ὀνομάςειεν 88 

ὅπως ἄν τις τὸ κατὰ χώραν μένειν 89 

περὶ τοῦ πορεύεεθαι 92 

περὶ τοῦ φέρειν καὶ φέρεεθαι 94 

περὶ ὁδοῦ καὶ εὐπόρου καὶ ἀπόρου 95 

περὶ χαρᾶς καὶ λύπης kai τῶν ἀπ᾽ 

αὐτῆς 97 

περὶ εὐτυχίας 102 

περὶ τάφου 102 
περὶ μεγάλων ποταμῶν καὶ μικρῶν 108 

περὶ τοῦ νοςῆςαι καὶ ὑγιᾶναι καὶ 

τῶν ἀπ᾽ αὐτῶν 104 
περὶ τοῦ πλουτεῖν καὶ πένεςθαι 109 

ὅςοις ἄν τις τὸν φιλάργυρον ὀνο- 
μάςειε 118 

περὶ τοῦ προθύμου καὶ τοῦ ἐναντίου 120 

περὶ τοῦ πωλεῖν καὶ ὠνεῖςθαι 194 

περὶ τοῦ ἀγεῖραι καὶ τοῦ ἐναντίου 128 

περὶ τοῦ ἀνυποίςτου καὶ τοῦ évav- 

τίου 180 
περὶ τοῦ κινδυνώδους καὶ ἐπικιν- 

δύνου 184 

περὶ τοῦ ἐγκαλεῖν καὶ ἐπικαλεῖν 138 

περὶ τοῦ ἀγωνοθετεῖν καὶ ἀθλοθετεῖν 140 

Κεφάλαια τοῦ τετάρτου βιβλίου 

Ἐν τούτῳ τῷ βιβλίῳ ἔνεςτι τὰ 
ἐπιςτήμῃ ευνημμένα ὀνόματα 

καὶ ταῖς κατὰ ψυχὴν ἀρεταῖς 

καὶ ταῖς ἐναντίαις κακίαις 
καὶ εἴδη ἐπιςτημῶν 
περὶ γραμματικῆς καὶ τῶν προςφό- 

puv ὀνομάτων 

περὶ ῥήτορος 

καὶ ἔπαινος ῥήτορος 

καὶ ἔργα ῥήτορος 
καὶ μέρη τοῦ ῥητορικοῦ λόγου 

ἔπαινος καὶ ψόγος δημαγωγοῦ 

περὶ φιλοςόφων 

καὶ τῶν προςφόρων αὐτοῖς ὀνο- 

μάτων 

περὶ ςοφιςτοῦ 
καὶ ἔργα ςοφιςτοῦ 

περὶ ποιητῶν 

καὶ ποιημάτων 

περὶ μουςικῆς καὶ τῶν προςφόρων 

αὐτῇ ὀνομάτων 
ὄργανα τὰ κρουόμενα καὶ τὰ ἀπ᾽ 
αὐτῶν ὀνόματα 

εἴδη ὀργάνων καὶ ἔργων ἑκατέρων 

περὶ ςάλπιγγος καὶ τῶν ἀπ᾽ αὐτῆς 

ὀνομάτων 85 

περὶ κηρύκων καὶ τῶν ἀπ᾿ αὐτῶν 

ὀνομάτων 91 

περὶ ὀρχῆεεως καὶ τῶν ἀπ᾽ αὐτῆς 

ὀνομάτων 95 

εἴδη ὀρχήςεως 99 

περὶ χορῶν καὶ τῶν προςφόρων 

αὐτοῖς ὀνομάτων 106 

περὶ χορικῶν ἀεμάτων 111 

περὶ ὑποκριτῶν 118 

ςκεύη ὑποκριτῶν τραγικῶν καὶ ca- 

τυρικῶν καὶ κωμικῶν 118 

περὶ θεάτρου καὶ τῶν θεάτρου με- 

ρῶν καὶ τῶν ἐν αὐτῷ 121 

πρόεωπα τραγικά 188 

πρόςωπα κωμικά 148 

περὶ ἀςτρονομίας καὶ τῶν προςφό- 

ρων αὐτῇ ὀνομάτων 155 
περὶ γεωμετρίας καὶ τῶν ἐπ᾽ αὐτῇ 

ὀνομάτων 160 

περὶ ἀριθμητικῆς καὶ τῶν κατ᾽ αὐὖ- 

τὴν ὀνομάτων 162 

περὶ μετρικῆς ὁμοίως 166 



Conspectus rerum 

ὃ 
περὶ «ςτατικῆς 171 

περὶ ἰατρικῆς 111 
καὶ τῶν προςφόρων αὐτῇ ὀνομά- 

τῶν καὶ ἐργαλείων 181 

καὶ νοςτημάτων ὀνόματα 

περὶ μαίας καὶ τῶν προςφόρων 
αὐτῇ ὀνομάτων 

Κεφάλαια τοῦ πέμπτου βιβλίου 

Tlepi θήρας κυνηγέτου 9 

περὶ τόπων ἐν οἷς τὰ θηρία 14 
καὶ τοῦ πῶς καλοῦνται τὰ τούτων 

ἔκγονα 15 

ἐν ᾧ καὶ τὰ ὀνόματα τῆς δορᾶς 
αὐτῶν 16 

περὶ ευνεργῶν καὶ κυνηγέτου 11 

καὶ «κευῶν καὶ ὁποῖον δεῖ αὐτὸν 

εἶναι 18 

περὶ τῶν αὐτοῦ ἐργαλείων καὶ ἐν 
τίει θηρίοις ποίῳ δεῖ χρῆςθαι καὶ 

ὅπως καὶ ἐν ὦ 19 

καὶ περὶ τοῦ ς«τήςαςθαι τὰς ἄρκυς 26 

γενναίων κυνῶν ὀνομαςίαι καὶ 
ὁπόθεν αὐταῖς ἡ γένεεις 81 

κύνες ἔνδοξοι 49 

περὶ ἐπιτηδειοτέρου καιροῦ πρὸς 

κυνηγεςίαν καὶ δοκιμαςίας κυνῶν 49 

τροφαὶ εκυλάκων 51 

περὶ τοῦ ἐπὶ TÓcov καὶ ἀφ᾽ οὗ 

καὶ ἕως οὗ κύουςι χρόνου 52 

περὶ νοςημάτων κυνῶν 53 

περὶ τοῦ ἀπὸ τίνος χρόνου ἐπὶ 

θήραν ἀκτέον τὰς κύνας 54 

ἐν ὦ xai περὶ kócuou αὐτῶν δῦ 

ἀρεταὶ καὶ κακίαι κυνῶν ἀπό τε 

ςώματος καὶ ψυχῆς δ1 

ἀπὸ κυνῶν ὀνόματα 65 

ἐν ὦ xai περὶ τοῦ ποταποὺς δεῖ 
eivai τοὺς ἀρίςτους τῷ χρώματι — 65 

περὶ λαγωοῦ 66 

καὶ ἐλάφου 78 

kai cuóc 19 

καὶ ἄρκτου 81 

καὶ παρδάλεως 88 
καὶ λέοντος 84 

καὶ ὄνων ἀγρίων 84 
[κελεύματα κυνηγέτου] 85 

φωναὶ ζῴων 86 

περὶ τῶν κατὰ γαςτρὸς ὀνομάτων 91 

περὶ μίξεως ζῴων 92 
γυναικείων κόσμων ὀνόματα 9ὅ 

περὶ ευμμίκτων ὀνομάτων 102 

ἐν ὦ καὶ περὶ τοῦ ἀπαιτῆςαι καὶ 
τῶν λοιπῶν 108 

ποιότητος χωρίων ὀνομαείαι 
περὶ τοῦ οὐκ ἀποτρέψομαι καὶ τῶν 
“ὁμοίων 

περὶ τοῦ φιλεῖν καὶ τοῦ ἐναντίου 

περὶ ἐπαίνου καὶ ψόγου ὀνόματα 

φόβου καὶ θάῤῥους ὀνόματα 

περὶ τοῦ οἶμαι καὶ τῶν ὁμοίων 

κηλῖδος ὀνομαείαι 

περὶ τοῦ ἐπιχαίρειν καὶ τοῦ ἐναντίου 

περὶ τῶν τὰς ἀρὰς λυόντων καὶ 

κυρούντων 

δαιμόνων ὀνόματα 

φαρμάκων ἐναντίων ὀνόματα 

περὶ πλήρους καὶ τοῦ ἐναντίου 

περὶ κωλυμάτων καὶ τῶν ὁμοίων 

περὶ βλάβης καὶ τοῦ ἐναντίου 

περὶ ἀςπαςμοῦ καὶ τῶν ἐντυγχα- 

νόντων ἀλλήλοις 

περὶ τοῦ εὐεργετεῖν καὶ τοῦ ἐναν- 

τίου 

περὶ ευμβολαίου 

περὶ ἐμπείρου καὶ ἀπείρου 

περὶ τοῦ εἰωπᾶν καὶ τοῦ ἐναντίου 

περὶ τοῦ προΐςχεςθαι 

περὶ τοῦ πῶς ἂν εἴποιμεν τὰ ἐν 

ςτήλαις γράμματα 

περὶ τοῦ διακορὴς εἰμί 

περὶ τοῦ ἀναμφιβόλου καὶ 

ἀμφιβόλου 

περὶ ἑρμηνέως 

περὶ τοῦ εἶμι 

περὶ τοῦ ποιῶ 

περὶ τοῦ ícov 

περὶ κλέους καὶ τοῦ ἐναντίου 

περὶ τοῦ φιλοπαίκτης 

περὶ τοῦ μηδὲν - ἄξιον 

περὶ τοῦ βούλομι 

περὶ τοῦ τί ἂν εἴποιμεν περὶ τῶν 
γεγραμμένων νόμων ἢ yngicuá- 

των 
περὶ τοῦ μετρίως ἔχειν καὶ ἀμέτρως 

περὶ τοῦ cucrpéyoi τὸ εὧμα καὶ 

τοῦ ἐναντίου 
ἐφ᾽ ὧν Πλάτων λέγει τὸ ταυτὸν 

καὶ τὸ θάτερον « 

τοῦ 
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Κεφάλαια τοῦ ἕκτου βιβλίου 

TTepi ευμποείου καὶ υναγωγῆς αὐτοῦ 

καὶ ἐφ᾽ ὧν ἑςτιατέον καὶ ἐφ᾽ οἷς 
καὶ περὶ ἑςτιατόρων 

καὶ δαιτυμόνων 

καὶ ὑπηρεείας, ἑτέρων. 

τὰ περὶ τὸν οἶνον ἀγγεῖα 

τὰ περὶ τὸν οἶνον ὀνόματα 

καὶ τὰ ἀπὸ τοῦ πίνειν 
τὰ ἀπὸ τοῦ οἴνου καὶ τὰ δι᾽ αὐτόν 
περὶ λαμπροῦ ἑςτιάτορος καὶ τοῦ 

ἐναντίου 
περὶ δεξιοῦ καὶ ckaio0 ευμπότου 

περὶ «πονδῶν καὶ τοῦ προπίνειν 

τροφαὶ καὶ τὰ ἀπ᾽ αὐτῶν ὀνόματα 
ἀπὸ ἄρτων 

ἀπὸ εἰτίων 
ἀπὸ ἀλφίτων 

ἀπὸ ὄψων 

ἀπὸ ἐδεεμάτων 

ἀπὸ βρωμάτων 

καὶ ἀπὸ τοῦ φατγεῖν 

περὶ ἀκορέςτου 
τὰ παρὰ τοῖς παλαιοῖς ἐδέεματα 

εὐδόκιμα 

περὶ ἐδεεμάτων παντοδαπῶν ὀνό- 

ματα 
καὶ ἡδυςεμάτων 

ἄρτων ἰδέαι 
καὶ μάζης καὶ πεμμάτων καὶ πλα- 

κούντων 

καὶ ἐπιφορημάτων 
ἀγγεῖα τὰ περὶ τὰς τραπέζας 

μαγειρικὰ «κεύη 

καὶ μαγείρων ἔργα, καὶ ἐργαλεῖα 

περὶ τοῦ κατὰ χειρός 

περὶ τῶν καθαιρόντων τὸ ευμπόεςσιον 

ἐκπωμάτων ὀνόματα 

περὶ ἀρίετου δείπνου 
καὶ δόρπου 

περὶ λύχνου καὶ λυχνιῶν 

περὶ μύρων 

καὶ crepávuv καὶ ἀνθέων 

καὶ αἰνιγμάτων καὶ γρίφων 

καὶ παροινιῶὼν καὶ ἀεμάτων 

καὶ κοττάβων 

περὶ τοῦ διαλῦςαι τὸ εὐμπόεσιον 

περὶ γειτόνων 

περὶ τοῦ γενέςθαι καὶ τοῦ φθίνειν 

περὶ μετανοίας 

ὃ 
περὶ τοῦ μονίμου ᾿ 

περὶ τοῦ εὐυνομολογεῖν καὶ τοῦ 

ἐναντίου 

περὶ τοῦ λάλου 

περὶ τοῦ κούφου 

περὶ τοῦ κόλακος 

περὶ τοῦ ὀργίλου 

περὶ κιναίδου 

βίων ἐπονειδίςτων ὀνόματα 

περὶ τοῦ θορυβοῦντος τὸ δημόειον 

περὶ τοῦ οὐκ ἀφροντίετως λέγον- 
TOC. ἐν () καὶ περὶ τοῦ ἄνευ 
φροντίδος 

περὶ τοῦ ἀπόρου ἐν λόγοις 

περὶ τοῦ πολλὰ ἄκριτα λέγοντος 

καὶ πολλὰ μετὰ δυνάμεως 

καὶ τοῦ ὀλίγα μέν, κεκριμένα δὲ 

λέγοντος 

ἀδικημάτων ὀνόματα 

ὅεα ἐκ τοῦ ὁμο coóvOera 

óca ἐκ τοῦ cuv 

óca ἐκ τοῦ ἡμι 

ὅςα ἐκ τοῦ παν 

óca ἐκ τοῦ παλιν 

óca ἐκ τοῦ τρι 

ὅςα ἐκ τοῦ φιλο 

ὅςα ἐκ τοῦ κακο 

ὅςα ἐκ τοῦ πολύ 

ὅςα ἐκ τοῦ uico 

ὅςα ἐκ τοῦ ico 

ὅςα ἐκ τοῦ μεγαλο 

τὰ ὅμοια τῷ εχήματι, ὀνόματα 

πλείω 

περὶ ἀναφυγῆς 
περὶ τοῦ τρυφᾶν 

περὶ δωρεῶν 

περὶ τοῦ ἐπ᾽ ἀφροδιείοις μαινομένου 
περὶ δωροδόκου ῥήτορος καὶ ἀδώρου 

περὶ τοῦ ἀναιρεῖν 

περὶ τοῦ ἄφνω 

περὶ τοῦ ὑποχωρεῖν 

περὶ τοῦ ὑπεκτίθεεθαι τὸ αὐτῶν 

μέρος i 

περὶ oüciac 
περὶ é£ópuv πόλεων 

περὶ γέλωτος καὶ τοῦ κλαίειν 

περὶ ὀνομάτων 

περὶ καιρίου καὶ ἀκαίρου 

περὶ δήλου καὶ ἀδήλου 
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Conspectus rerum 

Κεφάλαία τοῦ ἑβδόμου βιβλίου 

. Ἐν τούτῳ τῷ βιβλίῳ περὶ τεχνῶν 
ἀγοραίων 

περὶ τῶν ἐκ τοῦ πιπράςκειν ὀνο- 
μάτων 

περὶ τῶν τὰ πάντα πωλούντων 

περὶ τῶν ἐπὶ ταῖς τροφαῖς τεχνῶν 

καὶ τῶν περὶ αὐταῖς ἀγγείων καὶ 

ἔγρων 

περὶ ἀρτοποιῶν 

περὶ κρεωπωλῶν 

περὶ ἰχθυοπωλῶν 

περὶ ταριχοπωλιὼν 

περὶ ἐριοπωλιὼὺν 

ὅςα περὶ ταλαςείαν καὶ icroupríav 

ὀνομάτων καὶ ἐργαλείων 

6ca ἀπὸ τοῦ πλύνειν τὰς ἐςθῆτας 

ὀνόματα καὶ ἐργαλεῖα 

ἀπὸ ἐςεθήτων ὀνόματα 

écOnvuv εἴδη 

ἐςθήτων μέρη 
περὶ ςκυτίνων ἐςθήτων 
περὶ λινῶν ἐςεθήτων καὶ ἀμοργίνων 

περὶ Buccivuv καὶ τῶν τοιούτων 

περὶ τῶν τὰς ἐεθῆτας πιπραςκόντων 

ἀγγεῖα ἐςεθήτων 

περὶ τῶν τὰ «κύτη ἐργαζομένων 

ςκυτοτόμων ἔργα καὶ ἐργαλεῖα 

ὑποδημάτων εἴδη καὶ ἰδέαι 

29 

91 

42 

46 

62 

10 

11 

15 

178 

19 

80 

83 

85 

Κεφάλαια τοῦ 

Ἐν τούτῳ βιβλίῳ ἔνεςτι περὶ δι- 
καςτικὼν ὀνομάτων 

πῶς δικαςτὴν óvouacréov 

ἔπαινος δικαςτοῦ καὶ ψόγος 

περὶ τοῦ εὐυλλεγῆναι δικαςτήριον 

εἰς ἐπίεκεψιν 

τρόποι δικαςτικοί 

ἀπὸ δίκης ὀνόματα 

περὶ τιμωρίας 

περὶ γραμματείων 

περὶ μεςεγγυημάτων 

περὶ τοῦ δίκην λαχεῖν ἢ γραφὴν 
ἀποθέεθαι 

περὶ τοῦ εὐκοφαντεῖν 

ἰδιωτικῶν δικῶν ὀνόματα 

ὀνόματα πρόςφορα δικαεςταῖς 

γραφῶν ὀνόματα καὶ τὰ ἀπ᾽ αὐ- 

τῶν τιμήματα 
περὶ δικαςτικὼν (διαιτητῶν cdd.) 
ὀνομάτων 

περὶ μετάλλων καὶ μεταλλέων καὶ 

τῶν τοιούτων ἐργαλείων 

τὰ ἀπὸ χρυςοῦ καὶ ἀργύρου καὶ 

χαλκοῦ καὶ ciórppou ὀνόματα 

περὶ ὑλοτόμων καὶ ὑλαγωγῶν καὶ 

ἀνθρακέων 

τεκτόνων ἔργα καὶ ἐργαλεῖα 

περὶ οἰκοδόμων ἔργα καὶ ἐργαλεῖα 

ζῳγράφων ἔργα καὶ ἐργαλεῖα 

μιςθωτῶν ὀνόματα καὶ ἔργα 

ὀρνιθευτῶν 

θαλαττουργῶν 

γεωργῶν 

περὶ ποιητικὼν τεχνῶν 

κεραμέων 

βαλανέων 

βαπτῶν 

πιλοποιῶὼν 

πλοκέων 

μυροπωλῶν 

λυχνοποιῶὼν 

καὶ ἄλλων τεχνῶν τῶν ἀπὸ τοῦ 

ποιεῖν 

καὶ τῶν ἀπὸ τοῦ θαυματοποιεῖν 

καὶ τῶν ἀπὸ τοῦ πιπράςκειν 

καὶ αἰςχίους τέχναι 

καὶ τὰ παρὰ Πλάτωνι πρόςφορα 

ταῖς τέχναις ὀνόματα 

ὀγδόου βιβλίου 

περὶ τῶν προςφόρων ὀνομάτων 

περὶ τοῦ κατηγόρου καὶ τοῦ ἀπο- 

λογουμένου 
τιμήματα καὶ τὰ ἀπ᾽ αὐτῶν ὀνό- 

ματα 
περὶ τοῦ ἁλόντος καὶ τοῦ ἀφεθέντος 

περὶ τοῦ φονευθέντος καὶ τοῦ ἄνε- 

λόντος 

περὶ τοῦ ὑβρίςεαντος 

περὶ κακηγορίας 

περὶ ἀρχῆς 
ἀρχόντων ᾿Αττικῶν ὀνόματα καὶ 
ἔργα 

δικαςτήρια 

αὐτοῖς 
περὶ διαιτητῶν καὶ διαίτης καὶ χω- 

ρίων ἐν οἷς οἱ νόμοι 
πολιτικὰ τιμήματα 

περὶ ἐκκληςιῶν 

περὶ κοινωνικῶν 

᾿Αθήνῃει καὶ τὰ ἐν 
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254 

περὶ κληρούχων 

περὶ πρέεβεων 

di ἐκ κοινοῦ δωρεαί 

περὶ ευγγραφῆς 
περὶ δανείεματος 

περὶ ἐράνων 
περὶ τοῦ ευγκαθῖςαι τὴν βουλήν 

περὶ προθέςεων 

περὶ ToO εἰςενεγκεῖν ζημίας 

ὃ 
186 

181 

189 

140 

141 

144 

145 

146 
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περὶ τοῦ κληρωθῆναι δικαςτήριον 

περὶ τοῦ ἀναςτῆναι τοὺς δικαςτάς 
περὶ τοῦ οὐκ εἶξαι 

περὶ τοῦ ευμφρονεῖν καὶ craciáZeiv 

περὶ τῶν ὑποκρουόντων καὶ ἐπαι- 
νούντων 

περὶ οἴκων ἐν οἷς οἱ πρυτάνεις 
εἷἱςτιῶντο 

Κεφάλαια τοῦ ἐννάτου βιβλίου 

Ἐν τούτῳ τῷ βιβλίῳ τὰ περὶ πό- 
λεως οἰκιεμιῶὼν écriv ὀνόματα 

καὶ óca ἀπὸ ὅρων 

ἢ δήμων 
ἢ κωμῶν 

ἢ ἀγρῶν 
ἢ χώρας 

ἢ κήπων 

καὶ τὰ ἔξω τῆς πόλεως μέρη 

καὶ τὰ ἀπὸ dcreuc ὀνόματα 

καὶ ὅεα πόλεως ςχήματα 

καὶ ἔπαινοι αὐτῶν 

καὶ ψόγοι 

καὶ τὰ ἀπὸ πόλεως ὀνόματα 

καὶ τῶν περὶ θάλατταν μερῶν 

καὶ περὶ τελῶν 

καὶ τελώνου ἔπαινος καὶ ψόγος 

καὶ τῶν ἐντὸς τείχους καὶ πόλεως 

μερῶν ὀνόματα 

καὶ ἰδιωτικῶν τε καὶ δημοείων 

ςπουδαιοτέρων τε καὶ φαυλοτέρων 

ἐπὶ δὲ τούτοις νομιςμάτων ἐεςτὶν 

ὀνόματα τά τε μείζω καὶ τὰ ἐλάτ- 

TU καὶ τὰ μέρη τούτων καὶ ἐπ᾽ 

αὐτοῖς κλήςεις καὶ εἴ τι περὶ τὰ 
ὀνόματα ταῦτα ἴδιον τετήρηται, 

ἢ κοινῇ ἢ κατὰ πόλεις 

ἐν οἷς κατὰ περιδρομὴν καὶ εἰ θερ- 
μοῦ οἱ πρὸ ἡμῶν ἔπινον 

καὶ παλαιοῦ νομίεματος καὶ νέου 

καὶ τῶν δοκούντων μὲν βαρβαρικῶν 

ὄντων δὲ ᾿Ελληνικῶν 
καὶ περὶ τῶν πρώτως κοψαμένων 

νομίεματα 

καὶ περὶ τῶν ἐν νομίεμαςει τυπω- 

μάτων 

51 

68 

18 

19 

83 

85 

καὶ πότον παρὰ τίει τὸ τάλαντον : 

ἴεχυεν 

καὶ περὶ τοῦ χρῆμα καὶ χρήματα 

καὶ ἀργύριον καὶ ἀργύρια 

καὶ χαλκὸν καὶ χαλκία 

86 

81 

89 

92 

ἐπὶ δὲ τούτοις περὶ παιδιῶν 

καὶ κύβου 

καὶ πεττῶν 

καὶ τοῦ κινήςω τὸν ἀφ᾽ ἱερᾶς 

καὶ τῶν περὶ διαγραμμιςμοῦ 

καὶ ἀςτραγάλων καὶ τοῦ ἐν αὐτοῖς 

ἀριθμοῦ καὶ ἑξίτου 

καὶ κυνός, καὶ Κώου, καὶ Χίου, καὶ 

Στηςιχόρου, καὶ Εὐριπίδου 

καὶ ἀρτιαςμοῦ 

καὶ τῆς εἰς ὥμιλλαν παιδιᾶς 
τρόπα 

ἐπιςκύρου 

φαινίνδα, ἀποῤῥάξεως 

οὐρανίας i 
ὀρτυγοκοπίας καὶ τῶν Tpocpópuv 
αὐτῇ ὀνομάτων 

βαειλίνδα 

ὀςτρακίνδα 

διελκυςτίνδα 
ςχοινοφιλίνδα 

ἀποδιδραςκίνδα 

χαλκιςμός, ἱμαντελιγμός 

ἐφεδριςμός, ἐποςτρακιςμός 

ἀεκωλιαςμός 

ἐν κοτύλῃ 

χαλκῆν μυῖαν, ἔξεχ᾽ ᾧ φίλ᾽ ἥλιε 

τρυγοδίφηεις, μηλολόνθη 

χελιχελώνη 

ςκανθαρίζειν, ῥαθαπυγίζειν 

πεντάλιθα 

ψίττα μαλιάδες, ψίττα ῥοίαι, ψίττα 
μελίαι 

πλαταγώνιον, τηλέφιλον 

κρίνα, καὶ cmépua μήλων, λάταγες 

κολλαβίζειν 

ἐπὶ τούτοις ευνώνυμα τῷ ὅμοιος 

τῇ ἀπάτῃ 

τῷ μέλλειν 
τῷ νουθετῆςαι 

τῷ κρατεῖν 

ὃ 
148 
149 
150 
151 

154 

155 

102 

103 

104 

111 

112 

117 

118 

119 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

126 

121 

127 

128 

129 

130 

133 

136 

139 

141 



Conspectus rerum 

τῷ ὄχλος 
τῷ αὐχεῖν 

τῷ κωμῳδεῖν 

τῷ πρᾶγμα 

τῷ εἰδέναι 
ὡς τὸ πολύ 

ἀνελεῖν 

ἀμφιβάλλειν 

ἀρκεῖν δ ὁ 8 

ὃ 
148 
145 

148 

150 

151 

153 

153 

154 

154 

τῷ ἐκπλήττειν 

τῷ ὑπεκθέςεθαι 
τῷ καίειν 

τῷ ἐπράχθη 

τῷ ἐξήλαςε 
τῷ εἰςῆλθε 

τῷ ἀράμενος ' 

καὶ τὰ ἀπὸ τῆς eu διφθόγγου ἀρ- 

χόμενα ἐν ποικίλοις ςχήμαει 

Κεφάλαια τοῦ δεκάτου βιβλίου 
, 
Εν τούτῳ τῷ βιβλίῳ «κευοθηκῶν 
καὶ αὐτῶν τῶν εκευῶν ὀνόματά 

écri καὶ ὅςα περὶ αὐτὰ ἢ ἀπ᾽ 

αὐτῶν πεποίηται 
περὶ τοῦ ἐν ὦ τὰ ckeür κομίζεται 
καὶ οὗ πιπράεςκεται 

περὶ οἰκοδεσπότου 
ckeón θυρωρῶν καὶ ὅπως αὐτὰ 

ὀνομάζεται 

περὶ τῶν τοῦ πυλωροῦ «ςκευῶν καὶ 

ἔργων : 
περὶ δι᾽ ὧν ἐκφέρεται τὸ ὕδωρ 
ὀνομάτων 

περὶ τῶν πρὸ τοῦ κοιτῶνος ςκευῶν 

ἐν (D καὶ κλινῶν ἰδέαι 
. περὶ τῶν ταῖς κλίναις ἐπόντων καὶ 

ἔτι δεςποτικῶὼν 

καὶ οἰκετικῶν 
περῖ τῶν εἰς ἀπόπατον ἀναγκαίων 

περὶ τῶν ἐν τῷ νίπτεςθαι «κευῶν 
περὶ τῶν τῷ κοιτῶνι παρακειμένων 

περὶ ὀχημάτων καὶ τῶν μερῶν 

αὐτῶν 

περὶ ἱππικῶν «κευῶν 
περὶ βίβλων καὶ τῶν αὐτὰ γράφειν 
ςκευῶν 

περὶ δικαςτικὧν «κευῶν 

περὶ τῶν ἐν τῷ βαλανείῳ 
περὶ τῶν ἐν τῷ γυμναςείῳ «κευῶν 

περὶ τῶν ἐν τῷ cmévóeiv 

περὶ τῶν ἐν οἷς θερμαίνεται τὸ 
ὕδωρ καὶ ἔτι ἐκπωμάτων καὶ τρα- 

πεζῶὼν ὀνόματα 

περὶ οἴνου ἀγγείων 

περὶ τῶν ἐν τῷ ἀποβλύζειν «κευῶν 
ép ὧν ἀποπλύνονται οἵ τε πόδες 

καὶ τὰ ἐκπώματα 

περὶ τραπέζης καὶ τῶν ταύτης 

ςκευῶν 

περὶ τῶν τοῦ μαγείρου «κευῶν 

περὶ τῶν τοῦ ἀρτοποιοῦ 

10 

17 

20 

22 

28 

30 

32 

84 

48 

44 

46 

41 

51 

53 

51 

61 

63 

64 

65 

66 

10 

76 

11 

80 

95 

112 

περὶ λύχνου 

καὶ «κευῶν μύρου καὶ προςέτι κερα- 

μέων 

περὶ τῶν ἐπὶ κοίτης ἐπιτηδείων 

περὶ τῶν ἐν γυναικωνίτιδι ckeut)v 

περὶ τῶν τοῦ γεωργοῦ 

περὶ τῶν τοῦ ἁλιέως 

καὶ ναυτικῶν CKEUU)V 

περὶ τῶν εἰς ἐςεθήτων θεραπείαν 

ςκευῶν καὶ ἐφ᾽ οἷς ἀποτίθενται 
[περὶ ε«κυτοτόμου καὶ κυνηγέτου 

καὶ ς«τρατιώτου 

καὶ τέκτονος 

καὶ χαλκέως 

καὶ οἰκοδόμου 

περὶ ζῳγράφου καὶ τῶν αὐτοῦ 

προςηκόντων [168] 
καὶ μεταλλέως 

. καὶ ἰατροῦ 

καὶ κυβευτοῦ 

καὶ ςοροποιοῦ «κευῶν] 
περὶ βαλαντίου 

περὶ γλωττοκομείου 

περὶ γαλεάγρας 
ἐν ὦ καὶ περὶ τοῦ ἐφ᾽ οὗ αἱ ὄρνι- 
θες ἐγκαθεύδουει 

περὶ τραπέζης λογιςτηρίας 

περὶ οἰκιδίων ἐν οἷς τρέφεται τὰ 

ζῷα καὶ ἑτέρων τοιούτων 

καὶ ζῳγράφου 
περὶ τοῦ ἐφήβων φορήματος καὶ 

ἑτέρων ευμμίκτων τινῶν 

περὶ προεωπείου καὶ τῶν τοιούτων 

καὶ περὶ ἁλύςεεως 
περὶ ἀναξυρίδων καὶ τῶν ὁμοίων 

καὶ ἔτι δι᾽ ὧν παίζει τὰ παιδία 

περὶ τῶν ἐφ᾽ ὧν οἱ ἅλες ἐντρίβον- 

ται καὶ τῶν τοιούτων παραπληςείων 

περὶ κλίμακος καὶ ἔτι τυμπάνων 

καὶ κυμβάλων: ᾧ καὶ περὶ ὧν᾽ οἱ 
ὀρνιθοθῆραι χρῶνται 

158 

159 

160 

115 

119 

123 

125 

128 

132 

133 

135 

141 

142 

146 

147 

147 

148 

149 

149 

150 

150 

151 

153 

155 

156 

158 

159 

163 

164 

167 

168 

169 

171 
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δ 
περὶ πήρας καὶ τῶν τοιούτων 112 

περὶ χρυεωμάτων καὶ τῶν ἐκ με- 

ταλλικῆς ὕλης 

περὶ ἁγροικικὼν ckeud)v καὶ τῶν 

τοιούτων ΠΣ ἘΝ ET 

περὶ τῶν ἐκ πλέγματος «ςκευῶν 118 

περὶ τῆς λουτρίδος ας καὶ ἑτέρων 

ευμμίκτων 

περὶ τῆς κεραμίτιδος γῆς καὶ τῶν 

προςφόρων 185 

174 

181 

Addenda et Corrigenda 

περὶ «τομώματος kai ς«πάρτου καὶ 

cicüpnc 

περὶ ἀςκοῦ xai ἔτι μαςτίγων ἐφ᾽ 
ὦ καὶ περὶ λιθοκολλήτου ckebouc 187 

περὶ ἥλων ἐν ᾧ καὶ περὶ πώματος 

καὶ τῶν ὁμοίων 

περὶ κοροπλάθων καὶ τῶν κιθαρω- 

δοῦ «κευῶν καὶ ἔτι ὀςτρακίνων 189 

περὶ τῶν ἐκ πλέγματος ἱερῶν εκευ- 

ὧν καὶ τῶν ἄλλων 

ADDENDA ET CORRIGENDA 

Contuli quae monuerunt 
A Ludwich in Berliner philologische Wochenschrift XXI (1901) Nr 15 et 16 
My in Revue critique 1901 Nr. 34 p 142sq 
X. X. Χαριτωνίδης in ᾿Αθηνᾷ XXXIV (1922) p 79sqq 
Kóvroc in ᾿Αθηνᾷ I (1898) II (1901) VI 1895 

AD VOLVMEN I 
uU 

p V MNaechster iuvenis strenpus et 
acutus, qui fortiter contra Russos 
pugnans anno 1915 pro patria mor- 
tuus est, *de Pollucis et Phrynichi 
controversiis (diss Lips 1908) p 44 
contra monuit: *ab anno 173—175 
Theodotus, ab anno 175—178 Hadri- 
anus cathedra Atheniensi fungebatur. 
Neque vero ex appellatione Caesaris 
quidquam concludi potest, cum etiam 
imperatores non solum apud ceteros 
auctores sed etiam in inscriptionibus 
(Dittenberger Orient Graec II 511, 502) 
Caesares appellentur. Atque cum im- 
peratores saepissime κύριοι nominen- 
tur et Pollux Commodum in 1 III epi- 
stula primum &ic adloquatur, libros I 
et II ante 176, III—X post 176 scriptos 
esse puto, quorum 1 VIII—X post 178 
emissi sunt." 

p V fin addas: neque scholia Lucia- 
no adscripta (p 37. 24, 78.14, 66.11 
Rabe) integro Pollucis onomastico 
usa sunt 

p XIfin: versuum iambicorum auctor 
Byzantinus Luciani (rhetorum prae- 
ceptorem legisse videtur quippe qui 
᾿Αμαλθείας κέρας (8 6) et dcmopa xai 
ἀνήροτα (8 8) in versibus 3 et 4 re- 
petat. Paulus Maas pro ηὔχηςα 3 ver- 
bum trium syllabarum ex gr ἤμηςα 
poscit. Laurentianus LVIII 26 his ver- 
sibus praeseripsit Πολυδεύκους ἔπη eic 
Kóuuoóov Bgacuéa 

p XV corrigas in paenultima linea Ξ 
(v p XIII) 

p XVI 18 καθημερινὴ ὁμιλία ἸΤολυδεύ- 
kouc codicis Parisini, sine auctoris 
nomine in codice Montepessulano tra- 
dita, Pollucis nomen iniuria prae se 
fert: cf Maur Haupt indicem schola- 
rum Berolin 1874/5 

ad LI fp 5.22 θειαςμῷ mpocketuevoc] 
Thucyd VII 50.4; 

p 7. 10 pro λύειν ALud wich coniec θύειν 
p 9.16 ἀποτρίψαςθαι mavult Charito- 
nides 

p 12.4 ἐμπεδοῦν ὅρκους cum ΕΚ cl So- 
phocl Ichn 49: Charitonides 

p 15.1 corrige πάμμηκες 
p 23.16 οὐδὸς kai ὁδός ALudwich cum 
Ο cl Cramer An Ox 67.11 — 

p 24.10 ante ςτῦλος Charitonides ad- 
dit (ó» 

p 25.10 legas Oecon IX 4 
p 28.18 pro διείρεται Charitonides δι- 
εἶρται cl IX 116 

p 28.16 ἑπτὰ δὲ críyoic coniee ALudwich 
p 30.3 ἀκάτειος] Schol in Lucian Iov 
irag 46 p 78.18 Rabe: ἀκάτια oi μὲν 
τοὺς μεγάλους xai uécouc icroUc, ὡς 
καὶ ἸΤολυδεύκῃ τῷ ὀνοματολόγῳ δοκεῖ 

p 41. 18 pro ἀντανάγεςθαι Charitonides 
ἀνταναγαγέεθαι . 

p 46.16 πλευράς, τῆς x. τ. ἵ. τὸ Naechste 
p 47.16 pro θύραι cum BC εὑραί Bue- 
cheler in Musei Rhenani vol LVIII 
(1903) 319 

p54.2 πυρὶ &memeipacav defendit My 
cl Thucyd VII 43. 1 μηχαναῖς ἀποπει- 
ρᾶκαι 



Addenda et Corrigenda 

p 55.4 adde e M εὐεπίβατον 
p 57. 10 pro δωροκόμος  Charitonides 
δωροκόπος cl Cobet Mnemos 1873 
p 118. 130 

p 68.8 pro cucrücac Charitonides cuc- 
τείλας 

p 70.21 τὰ cüka εὐκάζειν Charitonides 
cum M el Xenoph Oecon XIX 19 ὥςπερ 
τὰ cÜka cukáZouci 

p71.2 pro νέοις Charitonides veároic 
p 75.11 ante εὐκάζειν nonnullas literas 
intercidisse cl p 70. 21 Kontos censet 

p 76.16 pro kouvíbuv A sive óvibuv II 
M coniec ALudwich: ὀνιτίδων cl Ni- 
eandri Alexipharm 56 

p 19.7 μεςάβοιον] uécapov correxit Iac 
Wackernagel el Hesiod OD 469: Studi 
Italiani di Filologia classica NS V 
(1921) 31 

ad 1 II p 81. 14 ad 8 6—11 1 II cf Cen- 
sorini de die natali cp 5sqq et 14 8qq 

p 85.17 cf Schol Y 404 B Tw.. κορά- 
ciov ὃ μᾶλλον ἐςτὶ Maxebovikóv 

p 88 11 πολύτριχος pro πολυτρίχου Kon- 
tos et Charitonides 

p 93. 8 ῥαφὴν ἢ ευμβολήν Charitonides 
cl p 92. 22 

p 94. 14 corrige (I. .) 
p 95.13;4 ἀκέφαλον] — BA 371.20 (PhotL) 
p 98.16 pro κανθήλια Charitonides ἀν- 
θήλια vel ἀντήλια. Potius καὶ ἀνθήλια 

p 104. 8 defendit ALudwich cl Xenoph 
Cyneg V 26 

p 104. 10sq cf Aelian NA IV 50, Well- 
mann Herm LI (1916) 49 

p 114.2 κεχηνώς (Aristoph Nub 996), 
&va(xáckuv» (Arist Av 502), χάςκειν 
παρὰ Ξενοφῶντι (HippX 7): ALud wich 

p 118.18 τῷ ἁλυκὸς ὀνόματι Charito- 
nides cl p 49. 12 et p 159. 13 

p 121.19 προλογεῖν] προλογίζειν ἢ Din- 
dorf Thes 1 Gr 

p 124. 18 κατάκλεις ALudwich cum He- 
rodiano 

p 126 not ad 1 11: Helladius non ὠλε- 
xpaviZew sed ὠλέκρανον 

p 126 not ad 1 19—22 adde Hes κυβιτίζειν 
p131.4 γαλιάγκων κατὰ ᾿Αριςτοτέλην 
pro (2) scribas: (Physiognom. Foerster 
script physiogn I p 36.10 et 82.10) 
et dele notam ad 13,4 cf My Revue 
critique 1901 p. 142 

p 135.19 addas quae p XIV not 
p137.2 addas quae p XIV not 
p 137.15 παρὰ δὲ Αἰολεῦειν ἐκαλεῖτο 
ἀπῃδοιῶςεθαι Charitonides pro ἀπαι- 
δοιῶςθαι 

p 138.10 pro ῥάχεις Charitonides ῥαχίτας 
p 139.22 addas quae p XIV not 

Lexicogr. Graeci IX: Pollux ed. Bethe II 

251 

p 142.6 addas (Pherecrat I p 175) 
p 142. 18 post Θέτις addas (Hom A 538) 
p 142. 22 πτέρνα cdd defendit ALudwich 
cl Batrachomyomachiae 29,37,224 et 
TIrepvokomíboc in Axionici fg 6.2 in 
Com Attic Fr Il p 414 Ko 

p 145. 12 προςέοικε τῷ τοῦ (Y γράμ- 
ματος ςχήματι Kontos 

p146.5 et 148.10 ἐξαιροῦειν: Kontos 
pi51.11 ὁ δ᾽ et ὁ πρὸς Charitonides 
p 153.7 διχογνωμονεῖν Charitonides cl 
VIII 152 (vol II p 147. 4) 

ad 1 ΠῚ p159.17 cl Phrynichi ecloga 
p133 Lobeck (cf p299) μάμμην τὴν 
τοῦ πατρὸς ἢ μητρὸς μητέρα, οὐ Aé- 
Youctv οἱ ἀρχαῖοι, ἀλλὰ τίτθην.... ἀμα- 
θὲς οὖν τὴν μάμμην ἐπὶ τῆς τίτθης 
λέγειν Wackernagel (Studi Ital di Fi- 
lologia cl NS V (1927) 30 (ob) addit. 
Aut pro παραληπτέον scribas παρα- 
λειπτέον 

p 157.16 γεννήτης Charitonides 
p 163.19 lege κατὰ ταὐτά 
p166.20 addas Eustath Il p 1157 
p 168.6 et 171. 2 τίτθη ALudwich cum 
Herodiano 

p168.15 adde: immo Antiphanes 
p 171.23 pro xai τῆς ALudwich suspi- 
catur κατὰ τῆς 

p 175.20 εὔνως éyuv]Phrynp141 Lobeck 
p 181. 1/2 ἀφειμένους Charitonides 
p 184. 7 xai ávácrucc tenet ALudwich 
cl Lehrs Pindarscholien p 21 

p 186. 10 καλὸν δ᾽ ὄνομα ἐπὶ τούτων τὸ 
θυμῆρες καὶ τὸ γάνος ALudwich cl 
Apollon Soph 88. 28 Et M 537. 25 

p 195. 6 Ξενοφῶν (Hell V 1. 23) ἐμπολή ἢ 
ALudwich 

p 200 CXOAION] crobiápync non apud 
Aretham, sed in Arethae martyrio 
Boissonade An Gr V p 47.2 

p 202.7 «τεφανῶςαι, ταινιῶςαι (ὡς) 
Ξενοφῶν (Hell V 1,3): («καὶ γὰρ 
(ζθουκυδίδηςν (IV 121. 1) εἴρηκεν “ἔται- 
νίουν.. ALudwich  . 

p204.21 émcr(0f»vat dic ἸΠλάτων 
(Cratyl 393 E, Lg 687 E) Kontos 

p 209. 10 ebpnuocóvn] — II 129 
p 210.12 cuveipot ἀπνευςτὶ περιόδους] 
Demosth XVIII 308 

ad lIV p 205.25 ἔννους pro εὔνους et 
p 206.3 évvuc Kontos 

p 212.23 μηδ᾽ ἂν (ἕν) ῥῆμα προῖκα 
εἰπών Charitonides 

p 216. 23 pro οὐλαμοί cum Iungermanno 
ex Aristoph Byz Wackernagel scribit 
ἰάλεμοι 11 p 32 : 

p 224.20 κατὰ τὸ μὲν γαμήλιον coniec 
ALudwich 

17 
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p229 Parallela ad 26sq addas Athen 
XIV 680 D cf B, Schol Aristoph Nub 540 

p 232.9 χορικῆς reponas cum BC 
p237 Parallela ad 7 muAic καὶ ψαλίς 
cf IX 49 μέρη πόλεως, VII 129 inter 
οἰκοδομήματα. — Suidas ψαλίδα, ἣν 
ἡμεῖς ἁψῖδα φαμέν cl Platon Lg XII 
947 D (— Polluc IX 49) de monumento 
sepulerali, Tzetzes de comoedia in 
Kaibeli Com Gr Frg p 29. 148 ἁψῖδα 
theatri πάροδον appellat (cf Athen 
622 B ubi πυλών), Sophocles fg 338 
(Pollue IX 49) «τενὴν ἔδομεν ψαλίδα 
κοὐκ ἀβόρβορον (sie Blomteld pro 
ἀβάρβαρον) cloacam cuniculum (cf Ser- 
vium Aen Il 166). πυλίς est porta mi- 
nor cf Polyb VIII 31. 8, Plat Lys 203 A, 
Isaei VI 20 

p 237. 18 ἀπεκρίνετο Charitonides 
p 240.9 γράδια] Aristoph Eecl 161 
p 2438.8 pro Εὐίππη (quod A) scribit 
Ἱππὼ Wünsch Mus Rhen XLIX (1894) 
94 cl lectionibus II CB 

p 247.18 κύκληςις Kontos 

ad l1 V 264. 8 et 7 ἀποκτεινύναι pro 
ἀποκτεννύναι et ἀποκτείνυςθαι el VI 
192 Wackernagel 

p 264. 9 ixveía pro ixvía cl Xenoph Cyneg 
III 7, VI 8 Wackernagel - 

p 266.8 εἴη δ᾽ àv Charitonides 
p273.25sqq cf de canum nominibus. 
Elimar Bàácker Diss 1884 et Fr Je- 
schonnek Diss 1885 

p275.2 et p 279.6 μαλκίουςι et μαλ- 
κιούςας Charitonides pro μαλακ. 

Addenda et Corrigenda 

p 275. 20 xai τὸ ςκυλακεύειν τὰς κύνας -- 
χρῆναι (565 τοῦ χειμῶνος -- ἐςτὶν ἐμ- 
πιπλάναι «κυλάκων καὶ ὀχεύειν: ita 
ALudwich sententiam restituit cl Xe- 
noph Cyneg VII 4 et VII 1 

p 277. 6 τὸν κυνάγχην ALudwich el Hes 
δερριςτής  κυνάγχης περιαυχένιος 

p 282. 4 ἐπιδὸν cum II Charitonides | 
p 283. 27/8 ἀναρριχηςομένη] cf schol 
Aristoph Pac 70 

p 284. 28 sqq. cf Schoell-Studemund 
Anecdota I 102 

p 285.8 πάντας] πάντως excerpt Paris 
1630 cf supra p XIV 
p 285.9 addas quae p XIV not 
p285 not ad 21 corrigas Valckenaer 
p 286. 4 τιττυβίζειν] Aristoph Av 235 
p 287 CXOAION in Excerpt Paris 1630 
inter 8 91 et 92, quod post κυρίττειν 
addit xai κορύπτειν 

p 289 not ad 12 dele 'falsam" 
p 290. 9/10. pro ἑλλέβορον HR Foerster 
(Philolog LXXVI (1920) 349 proponit 
ἐλλόβιον ex Aristoph Thesmosph alt 
fg 320 et Nicostrati fg 228.33 Kock 

p 292.30 χάλαζα ALudwich cum Hero- 
diano 

p 292.31 καῦμα καὶ φλέγμα καθ 
pov (€ 865 Φ 387) ALud wich 

p 300 ad 19 ἀγνωμόνως) Harpocr: De- 
mosth Ol II 26 

p 304 ad 18 Harpocr ὀριγνηθῆναι ἀντὶ 
τοῦ ἐπιθυμηθῆναι ᾿Αντιφῶν “Αλη- 
θείᾳ α΄ 

p 305. 14 ἀγένητον Charitonides 

» ὦ 

Oun- 

AD VOLVMEN II 

ad 1 VI p 10. 18 ἐειίζτοδο »τοῦντο παρὰ 
Θουκυδίδῃ (IV 39. 2) Kontos cf BA 302 
εἰτοδοτούμενοι 

p 11.12 Cobet (Nov lect 403 — Variae 
lect 86) poscit θριπήδεςτον (quod II 
praebet) 

p 28 ad 5 ἄμυετις] Schol Aristoph Ach 
1229 Hes Suid 

p 28 ad 19 βαλανειόμφαλοι] Athen 501 
DF (Κρατῖνος) BA 225.6 Hes Suid 

p 29 ad 4 Ἑρμῆς] Athen 32 B Phot 
p 31. 13 προςφοράν pro περιφοράν Cha- 
ritonides qui post ἐκπιεῖν addit ὥφειλεν 

ad 1 VII p 67. 11/2 φαινομηρίδας Cha- 
ritonides cl II 187 

p68.18 corrige VS 38 
p*0 ad 11 παραιρήματα] BA 112 Phot 
Hes 

p72 ad 29 xávvafic] BA 105. 27 Phot 
Hes 

p 73 ad 26 ταραντενίδιον] Phot Hes 

p 75 ad 1 ζυγόν] Paus Lex 166. 18 Schw 
p 79 ad 24 μεςοκρινεῖς] BA 280.7 Phot 
Lex Cantabr 350.3 

p 72.83 pro τὸ Charitonides οὐκ 
p 76.8 κατὰ Charitonides pro xai 
p 46.13 corr I 54. 131 

ad 1 VIII p 114. 24 corr 71 pro 10 
p127.11 corr 902 pro 92 
p138.20Vürtheim Mnemosyn NS XXVIII 
(1900) 234 ita sententiam saepe ten- 
tatam constituit: Mécov (cl Photio s v), 
παράβυετον μεῖον, παραβύετου δὲ ὡς 
μείζονος μέμνηται Λυείας 

ad 11Χ p 151.14 corr 73 pro 13 
p156.31 corr 22 pro 73 
p 38.11 αὐτοςχεδιάζων] Lex Sab: Oov- 
κυδίδης L 188, (τράττις ΤΤλάτων BA 88.4 

p38 121 legas Vorsokr 80 B 3 
p 49 corrigas 192 pro 193, 193 pro 194, 
ad 1 16 addas 194 

p 50.19 scribas 337 À 
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